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TANULMÁNYOK

Pillanatképek Veszprém város történetéből
(XIX. század első negyede)

Az elfeledett városbíró – Treuer József

II. rész

FÖLDESI FERENC

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

nem érdem, de honfiúi kötelesség.
(Véghely Dezső)

A Berken-látrajzokról – először
Elsősorban Treuer József érdeme, hogy ebből az időszakból rendelkezünk a

városról készített hiteles rajzokkal.1 Treuer bíró az 1817. november 15-iki tanácsü-
lésen jelentette, hogy a céhek kérése után – emlékezzünk: még 1800-ban – a rézmet-
sző és földmérő, veszprémi (itt hazafi) nemes Berken úrra bízta, hogy készítse el a
város látképét. Ezen a tanácsülésen mutatta be az elkészült és a várost „napkeletről”
ábrázoló részét mutató rajzot. A tanács helyesnek és érdemesnek találta a bemutatott
rajzot, de úgy vélte, hogy a döntés joga a céheket illeti, mert ők rendelték és ők is
fizetik a rézmetsző mestert. November 22-én a kiküldött deputátus már azt jelentet-
te, hogy a céhek elfogadták a javaslatot, megegyeztek és írásba foglalták a fizetés
feltételeit. Némely céhvezető új megörökítendő helyet is javaslatba hozott, mint a
Benedek-hegyet, a temetőhegyi kápolnát, a Szent Anna-kápolnát, a Szent-háromság
szoborcsoportot a várban, a Piaci kutat. A tanács viszont ebbe nem egyezett bele,
mivel a rajzok a természet után, a városnak a valóságos fekvése után „perspective
vagyon felvéve, azt tehát elrontani annyi lenne, mint a valóságot elmejátékká által

1 Bővebben lásd: GOPCSA 2002. 135–148.
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formálni”.2 A kéréseket csak annyiban fogják teljesíteni, amennyiben az a város fek-
vésének és a természet utáni látképének megfelel. 

A december 6-iki tanácsülésen került ismét napirendre Berken rézmetsző újabb
rajzainak szemrevételezése. Berken „ingenieur és chalcographus” [mérnök és réz-
metsző] is bejelentette, hogy a céhek kérésnek is eleget téve megrajzolta a „Szent
Benedek hegyet a sírbolttal, Temető Hegyének a Szent László kápolnájával, ismét a
Csatári hegy és kápolnával.”3 De jelezte azt is, hogy a céhek kérése az, hogy a
kundschaftnak inkább a város déli részét ábrázoló rajza legyen. Ezúton is kéri a taná-
csot, „méltóztassanak meghatározni, hogy mellyik részt vegyem a réz metszésre,
amire a réztábla már készen vagyon”.4

A bemutatott rajzokat a tanács is elfogadta és megbízta Treuer József bírót, Suly
Antal és Zsolnai István tanácsnokokat, valamit Mindenlájn Lőrinc deputátust, hogy
készítsék el a céhek által fizetendő összegekről a javaslatukat, valamint Berken réz-
metsző kifizetésének módját. 

Ez idő tájt – november 15. – számolt be Treuer bíró arról, hogy a „királyi város-
ság” ügyében segédkező királyi tanácsosoknak a város 4 akó badacsonyi ürmös bort
vásárolt, akóját 60 forintjával, amit a pesti vásár alkalmával elszállítottak és „ren-
deltetési helyein által adatott”.

A város gazdaságáról, a koldusokról
1818. január 19-iki tanácsülésen olvasták fel Kolossváry Sándor veszprémi plé-

bános levelét, melyben figyelmezteti a tanácsot: a városban megnövekedett a „szem-
telen koldusok” száma. De ami még ennél is riasztóbb, hogy egyre több a kiskorú, a
gyermekkorú koldus. A tanács természetesen érzékenyen reagált a felvetésre: meg-
hagyta a kvártélymestereknek, a szabadvajdáknak, a vásárbíráknak és a hatvanasok-
nak, hogy a gyermek-koldusokat azonnal kísérjék be a városházára. De a városi
lakosoknak is a kötelességévé tette, hogy figyeljenek a gyermek-koldusokra, azokat
jelentsék az előbb említett városi tisztségviselőknek, hogy „ekképpen azok a henye
élettől, az orcátlanságtól s más erkölcsi hibáktól elvonattatván és elijesztetvén erköl-
csös és közhasznú polgárokká formáltassanak”.5

Előreszaladva: Az áprilisi közgyűlésen ismét foglalkozni kellett a koldusok
ügyével. Boronyai László kvártélymestert bízta meg a városi tanács, hogy maga
mellé véve egy hajdút, a város minden utcáját járják be, és ha koldulóigazolvány
nélkül, vagy más településen lakó koldust találnak, azt azonnal kísérjék be a városi

2 VeML V.102.a. 21. kötet. 17.
3 VeML V.102.a. 21. kötet. 27.
4 VeML V.102.b. 19. doboz. 69. fsz.
5 VeML V.102.a. 21. kötet. 43..
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börtönbe. Ekkor találtak egy Dóczi László nevű koldust, aki mint kiderült, Tolna
vármegyéből jött. A vármegye orvosa, Pukli doktor vizsgálata alapján Dóczi állapo-
ta szerint lehet koldus, de mivel nem veszprémi, azonnal visszakísérték szülőhe-
lyére.

A január végén tartott tanácsülés – melyen igen nagy számban voltak jelen a
tanácstagok – mint már sokadik alkalommal, ismét a „királyi városság” ügye került
napirendre. Azt mindenki tudta, hogy a cél elérése igen sok pénzbe fog kerülni. Már
volt arról is szó, hogy jól gondolja meg mindenki: támogatja-e a mozgalmat akár
pénzzel is. Ezen a tanácsülésen ismét megkezdték a gyűjtést a mozgalom költségé-
re. Előtte a hatvanasok jelentették, „hogy a városi lakosok egy szívvel és szájjal, kiki
értékjéhez képest való részvéteket ajánlották”.6 A tanács úgy döntött, hogy „közön-
séges lajstromba” jegyzi fel az önkéntes felajánlásokat a későbbi megőrzésre és a
pénzfelajánlások beszedésére. A felajánlás nem jelentett azonnali fizetést, csak ha a
„szükség úgy hozza”. Ez a „szabad akaratú aláírás” 1818. január 26-án vette kez-
detét, ahol az első aláíró a város főbírója, Treuer József volt.

A február végi ülésen támogatásról döntöttek – még ha ez a támogatás nem anya-
gi is volt. A Cserháton lakók – kiknek nevében eljárt Galambos Pál, Vörös Ferenc
varga, Miskei János és Sulmán János fazekas – a malomba lejáró utcán egy megfe-
lelő helyen kutat kívánnak ásatni.7 A hely szemrevételezésére és a hely kijelölésére
Treuer József bírót küldte a tanács. Ami a költségeket illette, a kútásásnak, majd a
kútkáva készítésének díját az utcában lakók kötelesek fizetni, amire egyébként már
megindították a gyűjtést is.

Treuer József a március végi tanácsülésen számolt be ismét az 1813-ban átalakí-
tott városi gazdaság elmúlt öt év eredményeiről. Számadása hiánytalan volt, de
ugyancsak hiánytalan volt a gazdaság intézőjének beszámolója is. A tapasztalatokat
leszűrve, a tanács megállapította:

1. A város a gazdaságnak 1760 forint és 14 koronát adott, ami megegyezett a
városnak befizetett bérleti díjakkal.

2. A gazdaságból származó jövedelem – figyelemmel arra is, hogy az első évben
csak kiadás volt, bevétel nem –, 17 809 forint és 30 krajcár származott. Ebből a
bevételből levonva a kiadásokat, a városnak 8111 forint 45 krajcár tiszta jövedelme
keletkezett.

3. Ezekhez a bevételekhez kell számítani még a terményeket is, mint rozs, ami-

6 VeML V.102.a. 21. kötet. 47.
7 Ez az utca vezetett le a Vásártérről, illetve a Cserhátról a malmokhoz. A nevét is viselő

Kerekeskút utca (később Bolgár Mihály, majd Csaplár János) északi végén állt a Kerekeskút.
Ma Bagolyvári út. Az 1920-as években a kutat lefedték. A Lovassy László gimnázium építése-
kor újra rátaláltak a lefedett kútra. Lőrinczi Ferenc szíves közlése alapján.
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ből 228, az árpából 294, a zabból 54 pozsonyi mérő8 van. Ennek értéke 2000 forin-
tot tesz ki.

A város gazdaságából származó bevételnek megvolt a helye, hiszen az előbb is
ismertetett jövedelmet a Fecskendőház (Új Városháza) és a Vigyázó Torony építésé-
re költötték, ami –Treuer bíró jelentése szerint – teljesen elkészült. Bejelentette,
hogy az építkezésre felhasznált költségekről az elszámolásokat elkészíti és a nemes-
ségnek bemutatja.

Áprilisban rendezték a város konvenciós cselédei fizetését, járandóságait is. A
tanács megállapította, hogy „az első szükségű élelemre nézve” a drágaság megszűnt,
a ruhaneműk ára sem változott. A cselédek már fél esztendőt leszolgáltak, így jogos
volt a kérésük, hogy a város adjon fizetést az elmúlt fél esztendőre. A döntés szerint:

– a hajdúk rendes fizetése egy évre 135 forint, így ekkor fél évre kapnak 67 forint
és 30 krajcárt,

– a katonák fizetése egy esztendőre 168 forint, most kapnak 84 forintot,  
– a kocsis a fél esztendőre 100 forint kap,
– a két erdőkerülő fejenként kap 60–60 forint fizetést,
– a két bakter – vagyis az éjjeli őrök – fél esztendőre kapnak 45–45 forintot.
Az, hogy a következő fél esztendőre kapnak-e drágasági pótlékot, ha igen az

mennyi lesz, a döntést későbbre halasztották. De egyébként is a pénz nemében is
változás várható – mondja a tanács.

Néhány jeruzsálemhegyi lakost ítélt „gondatlan pipázásért” pénzbüntetésre a
tanács. Úgymint: Simon Mártont, Baranyai János kőművest, Gibiczer János,
Besenyő Mihály csutorást, Németh János csizmadiát és Kálmán Ádámot. A tanács
dobszó mellett ismét kihirdette a pipázási tilalmat, figyelemmel a „mostani szára-
zságra.”

„Némely gonosz ökrös gazda” a város tulajdonában tetemes kárt okozott azzal,
hogy ökreivel lelegelteti a füvet – panaszkodott Treuer főbíró a tanácsnak. Hiába a
tanács szigorú utasítása, hiába a kiszabható tetemes büntetéspénz, még sincs hasz-
nuk. A kárt ekkor elsősorban a városnak a Kőkép alatti kukoricaföldekre9 dűlő, a
Séd melletti és az Aranyos kút alatt fekvő réteken tapasztalta. Azért, hogy a tettese-
ket kézre kerítse, a szabadvajdát és a város hajdúját küldte ki. A tettest – aki Csomai
József fia, Csomai János volt –, éjfél után 3 órakor sikerült „megfogni”. Csomai

8 A pozsonyi mérő két vékával volt egyenlő és 62,4984 litert tett ki. A véka régi űrmérték, ill.
tárolóedény. Mint űrmértéket főleg búza, rozs, árpa mérésére, mint edényt szemes termények
tartására használták. Nagysága vidékenként különbözött, általában 25–35 liter között váltako-
zott.

9 A Pajta utca és az Alsó-Séd közötti terület az Aranyosvölgyben. Lőrinczi Ferenc szíves közlé-
se alapján.
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János az apja 6 ökrét hajtotta a város rétjére. A hajdú és a szabadvajda csak a 6 ökröt
hajtotta be a városházára, Csomai megszökött. A tanács kemény büntetést rótt ki a
tettesre és a tulajdonosra is, mivel a kárt 4 jó szekér szénára becsülték. Az apának
100 forint büntetést kellett fizetni, külön megtéríteni a hajtók bérét, ami 1 forint és
42 krajcár, illetve a „mellesleg költséget”, ami 3 forint volt. Csomai János ugyan
megszökött, de ha kézre kerül, akkor 24 kemény pálcaütés lesz a „jutalma” a káro-
kozásért, mivel már visszaesőnek számított.

Nem mindennapi panaszt vizsgált, majd hozott benne ítéletet a városi tanács.
Özvegy Bankó Mihályné bepanaszolta lányát, és kérte a tanácsot, hogy közte és a
lánya közötti békétlenséget ítéletével szüntesse meg.

A tárgyalásra a főbíró beidézte a panaszos lányát és a vejét, Böszörményi
Andrást is. A hosszadalmas tanúvallomás után a tanács megállapította, hogy a békét-
lenség az anya és a lánya között van. Az anya „hatalmával visszaél, lányával most
is, amidőn pedig az anyai hatalom alól az már kiszabadult,” kíméletlenül bánik.
Zaklatja a ház cselédeit, holott abba már nincs beleszólása. „Szóval magát az öreg-
séggel egybe kötve lenni szokott, nyughatatlanságát szinte tűrhetetlenné teszi.” De
az is nyilvánvalóvá vált, hogy a lánya nem adja meg az előírt és elvárt szülői tiszte-
letet: ingerlékenyen válaszol az anyjának, indulatos, így ezzel bosszantja az anyját.
E két házsártos nőszemély között őrlődik a „különben szelíd erkölcsű férfiú”, mert
a feleség amiatt tesz neki szemrehányást, hogy nem fogja pártját, az anya pedig
azért, mert „feleségét regulába nem tartja”.10

A bírói testület, élén a főbíró Treuer Józseffel „szívekre kötésekkel” megfedi
mindkét felet, akik kibékülnek. A bíró a jövőre nézve kiköti, ha ismét panasz érke-
zik a család viselkedésére, akkor annak, aki a békétlenséget ismét kezdeményezte,
el kell költöznie a házból. Bankó Mihályné megígérte, hogy ha tisztességgel eltart-
ják, akkor mindenét a lányára és a vejére hagyja.

A Lázár házról már több alkalommal is volt szó, ismert, hogy sokan adakoztak
annak fenntartására: a tehetős polgárok több száz forinttal, a kevésbé gazdagok
néhány tíz forinttal. Devecseri István, a Lázár ház gondviselője minden befizetett
összeget azonnal nyilvántartásba vett. Így nyilvántartásba vette öreg Pongrác János
30 krajcáros adományát, mint ahogy Nagy Erzse végrendeletében a házra hagyott 10
forintját.

Még áprilisban döntött úgy a tanács, hogy a konvenciós cselédek járandóságát a
drágaságra való tekintettel később ismét megállapítja. Erre az augusztus 22-iki ülé-
sen került sor. Ekkor döntöttek arról, hogy készpénzt nem, de terményt kiegészítés-
ként kapnak a cselédek: a hajdú és a város katonája 6 pozsonyi mérő kenyérnek való

10 VeML V.102.a. 21. kötet. 138–139.
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és egy átlagos minőségű búzát kap. A kocsis 8 kenyérnek való és 2 átlagos minősé-
gű búzát, a bakter pedig 3 pozsonyi mérő rozst. Azonban mivel a következő katona-
esztendő „szinte ajtó előtt áll,” így alkalom kínálkozik arra is, hogy a tanács megál-
lapítsa a következő évi konvenciósok járandóságait is. Hosszas vita után:

1. A hajdú járandósága: egy évre fizetése 40 forint, természetben kap 12 pozso-
nyi mérő rozst és 2 tiszta búzát. Ruházatra: évenként egy pár új és két pár fejelés
csizma [az elhasználódott rész újjal való pótlása] zsinór és patkóval, kék posztó nad-
rág béléssel, sárga zsinórral. Egy dolmány, egy kitli [vászonköpeny], báránybéléses
mente két esztendőre és három évre egy köpönyeg. Mellékjövedelem [accidentialis]:
Idézőpénz 12 krajcár, egyszeri dobolási pénz 18 krajcár, liciteken és kikiáltással
együtt egyszeri 18 krajcár, a bebörtönzésből személyenként 24 krajcár.

2. A város katonájának járandósága: egy évre fizetése 50 forint, természetben kap
2 pozsonyi mérő tiszta búzát és 12 rozst. Ruházatra: évenként egy pár új és két pár
fejelés csizma, két nadrág béléssel, egy kitli és egy dolmány. Három évenként egy
köpönyeg. Mellékjövedelem: ugyanaz, mint a hajdúké.

3. A kocsis járandósága: fizetése évi 60 forint. Természetben kap 4 pozsonyi
mérő tiszta búzát és 16 rozst. Ruházatra: évenként egy posztó dolmányt sárga fordí-
tásra, nadrág béléssel, kitli és egy pár új csizma a készüléstől. Három évenként egy
köpönyeg. Mellékjövedelem: borravaló, amikor forspontra [előfogat] kell mennie.
Egyéb: a Városházánál egy szobás lakás és a hozzávaló tüzelő.

4. A bakterek és az éjjeli őrség járandósága: éves fizetésük 30 forint. Ter-
mészetben kapnak 6 pozsonyi mérő rozst. Mellékjövedelem: a tömlöcbe bekísért
egyének után járó „áristompénz,” ha többen kísérik, akkor megosztva, valamint
sírásási fizetség.

Majd úgy döntöttek, hogy az erdőkerülők járandóságát később, a nemességgel
egyetértésben fogják megállapítani. Egyébként általános szabályként fogadták el,
hogy a járandóságot előre nem lehet kifizetni. Ruházatra szabály, hogy azt a szolgá-
lat kezdetén kapják, kötelesek a használtat is elfogadni. Amennyiben nem szolgál-
ják ki a teljes időt, akkor természetben kell a ruhát megváltani. A szándékos károko-
zást a felszerelésben meg kell téríteni. A szerződést nem lehet felmondani évközben,
felmondani érdemtelenség miatt azonban a magisztrátusnak joga van.

Ismert, hogy a főbíró feladata a katonaévek végén beszámolni a „kidobolások”
bevételéről, a városi dobok jövedelméről, úgy is, mint az egyik hivatalos hírközlő
eszköz használatáról, de úgy is, mint az „apróhirdetések” eszközének bevételéről is.
Korábban, 1814 júniusában, már foglalkoztak a városi dobok használatával, amikor
új díjszabást vezettek be. Ekkor számolt be a főbíró arról, hogy az elhasználódott
fakéregre kifeszített dobok helyett 60 forintért kettő új dobot vásárolt – a dobverők-
kel együtt –, amiket átadott használatra. A kiadás miatt a tanács megemelte a dobok
használata után fizetendő díjakat: az eddigi 7 krajcáros dobpénzt 12 krajcárra, a
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11 Kocsi (Kotsi) Horváth Sámuel (kb. 1771–1856) református köznemes, császári-királyi taná-
csos. Gróf Zichy Ferenc Veszprém megyei főispán 1809. április 5-én nevezte ki Kotsi Horváth
Sámuelt segédtisztnek.1810-től vármegyei első aljegyző, 1815-ben újraválasztották, 1820-tól
főszolgabíró, 1830-tól másodalispán, Veszprém megye országgyűlési követe 1832–1836-ban.
1836-ban az országos játékszíni bizottság tagjává választották. 1837–1847 között első alispán.
1848–1849-ben a Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmány tagja.1856. augusztus 23-án, 85
évesen szélütésben hunyt el Veszprémben. 45 évig élt házasságban, 15 évig özvegységben.
Forrás: HUDI 2004. Sírja a veszprémi Alsóvárosi temetőben van, igen rossz állapotban. 

doboló díját pedig 17 krajcárról 18 krajcárra emelte. Az egyszeri kidobolás díját
pedig 30 krajcárra emelték.

Ezen az 1818 augusztusi tanácsülésen – miután a kidobolást végző hajdúk önké-
nyesen értelmezték a szabályozást és a díjszabást –, megerősítették a korábbi rend-
szabályokat, illetve pontosították. Az egyszeri doboláson az egész városban több
helyszínen való dobolást kell érteni – határozott a tanács. Ennek díjszabása a dobo-
lásra megállapított 12 krajcár, illetve a dobolást végzőre a 18 krajcár. Az árverések
(licitációk) alkalmával a licitre kijelölt ház előtti, valamint a közelében lévő utcák-
ban végzett dobolás és vele a kikiáltás a délelőtti – vagyis reggeltől délig tartó –
minősül egyszerinek. Hasonlóan egyszerinek minősül a délutáni kidobolás és a kiki-
áltás is. 

A szeptember 16-iki tanácsülésen mutatta be Treuer József az Új Városháza és a
Vigyázó Torony építési számadását, csatolva az elszámoláshoz az összes nyugtát,
igazoló számlákat és lajstromokat. A tanács ezután a benyújtott számadást átadta
tételes ellenőrzésre a számvizsgálóknak.

Október 24-én a szokások szerint megküldték azon tanácsosok nevét a püspök-
ségnek és a káptalannak, akik a bírói posztra választhatók. Ugyanekkor történtek
meg a szabadvajda, a vásárbírók választása is. Ekkor is sokan inkább pénzben kivál-
tották a jelölést, amiből a város pénztára 330 forinttal gazdagodott. 

A novemberi bíróválasztásig elsősorban az éves számadásokat, azok ellenőrzését
hajtották végre. De ekkor döntöttek például arról is, hogy Hafner József városi lakos
kérelmére – mivel ő „valóságos szegény” –, elengedik a tanköltségét, amit a Bécsi
Királyi Egyetem orvosi karán kellene fizetnie.

Hosszú idő telt el a Fecskendőház és a Vigyázó Torony építési számadások vizs-
gálata, majd a vizsgálati eredmény és bérleti díjak bevételének értékelés között, mire
a nemesség elhatározásra jutott: váljunk meg az egyharmados tulajdontól. Azok a
tetemes költségek, melyekbe az építés került, a bérleti díjból soha nem egyenlítőd-
nek ki, az csak veszteséget termel. Ráadásul a Vigyázó Torony egy haszontalan épít-
mény – olvasható nemesi közösség jegyzőkönyvében. Ezért inkább menekülni kell
a terhektől, mint azt szaporítani – hangoztatták a városi nemesek közgyűlésükön.
Ezért megkérték Kocsi Horváth Sámuelt,11 hogy „Cseresnyés István perceptor és N.
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Tumler Henrik deputátus urakkal edgyütt a városi bíróval és előljárókkal értekezze-
nek, s ha csak ugyan azon haszontalan Vigyázó Toronyra a nemesség akarattya s
megegyezése ellen tett terhes költségeket amazokról, melyek egyedül az új épületre
a T. nemesség befolyásával tétettek, elválasztani nem lehetne, vagy a városiak nem
akarnák, inkább a háznak tulajdonától is elállni, s annak felépítésére fordított pén-
zének törvényes kamattyaival, s idő közben változott érdemének pótlásával leendő
visszavételére a nemesség kész”.12

Az új katonaesztendő kezdetekor – vagyis 1818. november 1-én – esedékes bíró-
választáson ismét semmi rendkívüli nem volt. Igaz, Treuer József ismét kérte a
választókat, hogy most már válasszanak a jelöltek közül arra érdemes másik bírót.
„A városi közönség mindazonáltal azon nagy bizodalomtól, szeretettől és tellyes
megnyugodságtól indíttatván”13 egy szívvel és szájjal és éljen kiáltással ismét bíró-
vá választotta.

A november 21-iki tanácsülésen tértek vissza a város konvenciósainak, ez eset-
ben az erdőkerülők javadalmazására. Ezt a nemességgel egyetértésben állapították
meg – a város erdei közös használatban voltak –, Cseresnyés István és Csikász
József, a nemesség képviselői jelenlétében. Döntésük szerint az erdőkerülők éves
fizetése 45 forint. Természetbeni járandóságuk: 4 pozsonyi mérő tiszta búza és 12
rozs. Negyedévenként 1 ½ öl tűzifa. Ruházat: két évre egy hosszú szűr, évenként egy
dolmány, egy nadrág, egy pár csizma, egy pár új saru és egy kalap. Mellékjövedelem
a szokások szerint.   

A december 9-iki tanácsülésen ismét választottak: a harmadik vásárbírót, amit a
feladatok növekedésével indokoltak. A tanács döntése értelmében a vásárbírók fel-
adatai: az első vásárbíró hetenként a forspontok14 kiállításával foglalkozik. A máso-
dik a városházánál állandó szolgálatban lesz, míg a harmadik a saját lakásán tart
ügyeletet és szükség esetén azonnal szolgálatba lép.

Az év végén (december 17-én) ismét egy „konyhajárásról” – vagyis a tűzhelyek
és a házi tűzoltás eszközeiről olvashattunk beszámolót. Ez esetben az ellenőr nem
pénzbírságot szedett, hanem zálogot vett a tulajdonostól. Például: „Éliás sidónál fát
szárítottak az kályha szájában, zálogja egy cin tányér. Szalai Mihály kalapos[nál] a
rondaság véghetetlen, zálogja egy vas tepsi. Hollósi Mihálynál fa találtatott, zálog-
ja egy rékli”.15 A zálog kiváltása már pénzbe került, ha csak a tulajdonos nem mon-
dott le róla, amit aztán a város „kótyavetye” által eladott.

12 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 161.
13  VeML V.102.a. 21. kötet. 187.
14 Előfogat = Jobbágyok szolgáltatása, mely értelmében a katonák, tisztségviselők szállítását

kötelesek voltak elvégezni.
15  VeML V.102b. 19. doboz. 102. fsz
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A következő, 1819. naptári év egyik házeladást lejegyző határozat arról szólt,
hogy a Buhim völgyi utcában Rozmán István eladta házát Hartmann József német-
vargának, mely ház Rósa János fiskális (adó-szedő) házától északra, Treuer József
házhelyének kinyúlásától pedig délre található.

A tűzi eszközökről
Az 1819. február 27-iki tanácsülésen már egy „pengeváltást” lehetett olvasni a

városi nemesi és a polgári kommunitás között, mely válasz megfogalmazásában
Treuer bírónak fontos szerep jutott. Történt, hogy a város tűzoltó eszközeinek egyik
„tartója” a Vádi háznál elpusztult. A városi nemesség kérte az eset kivizsgálást
(hogyan és miként történhetett?), valamint meg akarta vizsgálni a tűzi kassza álla-
potát, az egyenleget. A városi tanács igen alapos választ fogalmazott meg, de, hogy:
„… a tudakoztató T. Nemességnek helyes megfogása lehessen, úgy hozván magával
az atyafiságos szép egyetértés is, melyet a városi közönség mindenkor fenn tartani
kívánt…” az alábbi megjegyzéseket teszi:

1) A város, mielőtt már elrendelték volna a tűzi eszközök beszerzését, jóval előt-
te gondoskodott a kellékek előteremtéséről. Ekkor megegyezett a nemességgel –
amely egyébként az erdő és kocsmáztatásbeli jövedelmeknek egyharmadát bírja –,
hogy a 3 fecskendőből egyet ő vásárol, de ugyanígy a harmadrészét biztosítja a lét-
ráknak, csáklyáknak és egyéb oltó eszközöknek is.

2) A város, beszerezte a fecskendőket, a Káptalan szintén adományozott egyet,
de ezek karbantartását a város végeztette el a saját költségvetésének terhére. A ne-
messég azonban a mai napig nem tett eleget kötelességének, nem biztosította a rá
eső egy fecskendőt.

3) A város az eszközöket három helyen tárolta, úgy, mint a Piacon, a
Vásárálláson és a Séd vizénél. A tárolók kialakításának költségeit most is a város a
kasszájából biztosította. A nemesség a maga részéről felállította a tárolót a Jeruzsá-
lemhegyen a Vádi ház háta mögött,16 ami a nemesség tulajdona.

4) A tűzoltó eszközök „ernyői” [vagyis a tetők] idővel elhasználódtak, javításra
szorultak. Erre néhány városi lakos önként adományokat juttatott, vagy végrendele-
tében utalt ki pénzösszegeket. A város úgy pótolta ki a költségeket, hogy a büntetés-
pénzeket a tűzoltó eszközök karbantartására rendelte. A tűzi kassza „rendes formá-
jában” csak 1806. április 26-tól van vezetve, azt a tűzi inspektor kezeli. De világos,
hogy a tűzi kassza bevétele nem elég új eszközök beszerzésére és a javításokra. Azt
a városnak minden esetben ki kellett egészíteni.

16 Az említett jeruzsálemhegyi tároló a Városmajorban állt ebben az időben, amely a mai Endrődi-
lakótelep helyén volt, az egykori kőbányától északra. A kőbánya keleti szélén áll most a
Tűzoltó-laktanya. Köszönet Márkusné Vörös Hajnalkának az információért.
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5) Elszámolva a tűzi kassza bevételeivel – kiemelve ebből az egyharmad részt,
amely a nemességet illeti – a városi tanács megjegyzi: „Mely annak okáért barátsá-
gos közlés és értesítésképpen azon megújított emlékeztetéssel rendeltetett kiadatni,
hogy a többször tisztelt T. Nemesség a régen óhajtott egy tűzi föcskendőt is maga
részéről megszerezni ne terheltessen.”17

A nemesség kiküldötte az 1819. március 14-i nemesi közgyűlésükön csak azt
jelentette, hogy a város válasza „nem szinte ép és tökéletes”, így nem tudta meg
pontosan a tűz okát. Arra viszont intézkedtek, hogy a szabad ég alatt lévő eszközö-
ket megfelelő, zárt helyre vigyék, majd annak tárolására még ebben az évben új táro-
lót építsenek. 

A város viszont gondoskodott a saját tűzoltó eszközeiről. Még ezen a tanácsülé-
sen határozott arról, hogy Medvenits József tűzi inspektor mellé kinevez két főt a
hatvanasok közül, akik felelnek az eszközök karbantartásáért. Intézkedtek arról is,
hogy az 1818. október 9-én a Posta háznál18 villámcsapás következtében keletkezett
tűz oltásakor az otthagyott létrákat az inspektor „trallalák nélkül a szokott helyeire
vigye vissza.”19 De arról is döntöttek, hogy ezután a létrákat magáncélra [amit már
korábban megtiltottak], nem lehet használni. A tűzoltó eszközök karbantartásához
tartozott még a március 20-iki tanácsülésen történt beszámoló, amikor Treuer bíró
jelentette, hogy Mendel János győri harangöntő a kért fecskendőjavításokat elvégez-
te, amiért ő a saját pénzéből a 88 forint 36 krajcárt kifizette. A tanács határozott
arról, hogy a kifizetett összeget a város bírójának visszafizeti.

Foglalkozni kellett a Jeruzsálemhegyen lakók panaszával is, akik kérték a taná-
csot: a Jeruzsálemhegyről lemenő igen meredek utcát, amely Majorovits András
csizmadia előtt és a Medvenits ház háta mögött visz el, segítsen megjavítani.20 Az
utca igen szűk, rendkívül meredek, kivált télen nagyon nehéz rajta a járás.
Szeretnék, ha a város költségén karfákat készítenének az utca mellett és cölöpökkel
is megerősítenék.

A tanács helyt adott a kérésnek, sőt az Ábrahám ház melletti kiálló kőszikla
elbontását is megrendelte, hogy ezáltal is biztonságossá tegye a gyalogos közleke-
dést. A munka szervezésével megbízta Gyurits György és ifjú Vázsonyi István hat-
vanasokat, felvigyázónak pedig Hetesi Jánost jelölte ki. Egyúttal megkereste a
városrész lakosait, hogy az útjavítási munkát segítsék kézimunkával, fuvarokkal.

17 VeML V.102.a. 21. kötet. 229–231.
18 A Postaház 1785–1901 között a Vásártéren volt, a 463. népsorszám alatt. Treuer József idejé-

ben Fülöp József postamester lakása is egyben. Ma Mindszenty József u. 7. szám, a Budapest
Bank épülete. Lőrinczi Ferenc szíves közlése alapján.

19 VeML V.102.a. 21. kötet. 235. 
20 Majorovits András háza, ma Szarvas utca 1. Az Ábrahám–Medvenits házak helye ma Jókai utca

11–13., Pukli doktor háza – később Csirke doktor háza – ma Jókai utca 3. Lőrinczi Ferenc szí-
ves közlése alapján.
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A jeruzsálemhegyi lakosok azonban mást javasoltak. A Medvenits és az Ábra-
hám házak végében lévő szikla elbontását, elhordását lehetetlen feladatnak tekintet-
ték. Inkább azt javasolták, hogy a város nyisson egy új utcát a Ladányi telek és Pukli
doktor háza háta mögött. Arra is hajlandóak, hogy Ladányi Ferenc táblabírónak
összegyűjtve a vételárat, kifizessék a terület árát, vagy cserébe kőfalat emelnek a
telekhatárra. A tanács ismét csak helyt adott a kérésnek és megkereste Ladányi táb-
labírót.  

Hasonló kérelemmel éltek azok a lakosok is, akiknek az utcája a Piacról a Buhim
völgyébe vezetett, illetve Fésüs utcabeli lakosok. Az utcájuk elromlott, járhatatlan –
panaszolták. Az utca megvizsgálására és a szükséges javítási munkák megállapítá-
sára a tanács Devecseri Istvánt és Csehszíjártó István tanácsosokat küldte ki.

Új, ún. Toborzó házról [itt Verbung Commandó – vagyis Hadkiegészítő Parancs-
nokság] kell gondoskodni a városnak, mivel az eddig használatban, a város bérlemé-
nyében volt Rosos házat21 a tulajdonosok Szent György naptól – a bérleti idő lejár-
tával – ismét használatba szeretnék venni. Erre szóba jöhetett Orsetti Balázsnak a
Piaci utcában lévő háza, illetve Szabó Józsefné háza a Szabadi utcában. Döntés
ekkor még nem született, majd csak az 1819. május 8-iki ülésen. Addigra új helyzet
állt elő: a Rosos család meggondolta magát és jelezte, hogy Szent Mihály napig újra
bérbe adja 200 forintért az épületet, illetve annak 4 szobáját. A tanács hezitált: ugyan
a városnak nem kerül pénzbe, mert a vármegye fizeti, de az is igaz, hogy ekkora szo-
baszám nem jár a parancsnokságnak. Meg különben is: pénzszűke van, csökkenteni
kell a kiadásokat. De ami a legfontosabb, hogy kiderült: nincs pontosan szabályoz-
va sem a quartélyozás, sem a parancsnokságnak adandó elhelyezés formája, nagysá-
ga. Ezért vizsgálatot kértek. 

A vizsgálat eredményéről már nincs híradás, viszont később a parancsnokság
elköltözött a vármegye úgynevezett Pór-házába, miután a Rosos örökösök a házukat
eladták Kovács Gábor kincstári ügyésznek. 

Még ekkor adott engedélyt a tanács Schmidt Mihálynak, hogy a Városháza észa-
ki szomszédságában megvett házánál22 építkezést kezdjen, ezáltal az épületet a
Városházához „ragassza”. Ezzel Schmidt Mihály a Városháza melletti másik házát
egybekapcsolta, sőt az építkezése által a nyugati oldalon lévő szomszéd Schiller
János területét23 is elérte. De a „dísz és a csinosság” okán a tanács előírta neki, hogy
a Fő utca sarkától a házának hátsó részéig egy egyenes falat húzasson.

Júniusban ismét megkereste Schmidt Mihály a magisztrátust. Az ok: szeretne egy

21 A volt Vásárálláson, most a Szent Imre téren lévő Rosos kúria kórház felé eső része.
22 Schmidt Mihály kereskedő háza ma a Rákóczi utca 7. szám. Lőrinczi Ferenc szíves közlése

alapján.
23 Schiller János kereskedő háza ma a Vas Gereben utca 1.(?) szám. Lőrinczi Ferenc szíves köz-

lése alapján.
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csatornát is készíteni, ami a Városházánál – így a háza szomszédságában – az udva-
rára jutó vizet a Horgas utcába levezethesse. A boltozatos csatorna – amely egyúttal
árnyékszéknek is szolgál – átmenne Bognár Istvánné udvarán is. A tanács természe-
tesen támogatta, hogy az esővíz és a hólé szabályozottan, csatornába kerüljön elveze-
tésre. De feltételeket szabott: 1. A költségekről Schmidt Mihály adjon kötelezvényt,
sőt esetleges házeladáskor legyen az eladás feltétele, hogy az új tulajdonos vállalja a
csatorna működtetésének költségeit. 2. A csatornát kizárólag az esővíz és a hólé elve-
zetésére használható, az árnyékszék hozzákapcsolását a tanács megtiltotta.      

A Berken-látrajzokról
A tanács az 1819. augusztus 14-iki ülésén Treuer bíróra bízta, hogy szervezze

meg és vezesse le a Veszprémen átvezető „országos utak” javítását és karbantartását
akár a rabok igénylésével, akár bármunkások fogadásával. A városban a fő, vagyis
országos utak voltak: Fehérvári út (ma Budapest), a Szentkirályszabadjai út (ma
Almádi), a Piaci (Rákóczi) és Horgas utcák, a Hosszú utca (ma Jókai), a Temető-
hegyre felvezető [a Csorda utca, ma Szent István utca] utca. Cserébe a városnak nem
kellett a külső országutak karbantartásáról gondoskodni.

A szeptember 18-iki tanácsülésen tértek vissza Berken János rézmetsző, a város-
ról készített „látrajzainak” fizetésére. Berken elkészítette a rajzokat, a nyomatokat
leszállította. Egyébként összesen 1000 darab kundschaftot készített Berken, amit 93
forinttal számolt el, a rézmetszés tette ki az összeg jelentős részét, ami 500 forint
volt. Az egész munka – az egyéb költségekkel együtt – összesen 625 forintba került.
A céhek azonban csak 459 forintot adtak össze, így a hiányzó pénz beszedésére
deputátusokat neveztek ki, hogy a nem fizető céhektől begyűjtsék az elmaradt össze-
get. Előreszaladva néhány hónapot, az 1820. február 26-iki tanácsülésen a deputátu-
sok beszámoltak arról, hogy a céhek közül nem fizetett – és nem is akarnak fizetni
– a lakatos, kolompáros, tobak, csutorás, kovács, szappanos, bábos, bádogos, gom-
bos, ötvös, kapcás, tímár, festő, füstfaragó és a kesztyűs céh. A hiányzó összeg mint-
egy 134 forint volt, amit egyébként Treuer bíró ismét csak a saját pénzéből kifize-
tett. A mester, Berken János, megkapta a fizetségét, kérdés, hogy Treuer bíró vissza-
kapta-e a város kasszájából, vagy a nem fizető céhektől a megelőlegezett pénzt? 

Ezen a tanácsülésen köszönték meg és hoztak határozatot arról, hogy Treuer
József városbíró „saját erszényéből” kifizetett, de a városnak küldött első alispáni
(Bésán István) felszólításra elvégzett költséget visszautalja. Ugyanis 1815-ben a
Vásárállási tó (Balog tó), amely a Szabadi határ felől befolyó esővizet felfogja,
kiszáradt. Egyébként a tó „… a Vásárállási környéknek, sőt az egész városnak, vásá-
rosok, szántó-vetők s utasoknak is megbecsülhetetlen haszonra van,”24 a kiszáradt

24 VeML V.102.a. 21. kötet. 307. 
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állapotában az iszapját felhasználták a Hosszú utca25 feltöltésére. Erre fizetett a
városbíró 148 forintot, de áldozott a Séd melletti csatorna tisztogatására, a téli jég
feldarabolására is. Összesen 229 forintot fizetett ki. A tanács nem mulasztja el, hogy
ismét „odaszúrjon” a város nemesi lakosságának, megjegyezve: a városnak nemes
lakosai semmit nem adnak ezekre a munkákra, azonban a tónak ők is hasznát veszik.
Nem késik a határozat: a hatvanasok közül kijelölnek két személyt, akik a
Vásárállási, a Cserháti, a Szabadi utcai, Sóház utcai26 nemes lakosokat, tehetősebb
polgárokat és zsidókat felkeresik, és adományt gyűjtenek a tó tisztogatási költségé-
re. Egyébként a tanács határozott arról is, hogy a Treuer József által kifizetett össze-
get visszautalja.

Az 1819 novemberi bíróválasztás ismét csak a „szokott rendben” zajlott: ekkor
is kérte Treuer József a városi közönséget, hogy „… nyolc esztendőktől fogva való
terhes szolgálattyát megelégelni és ezúttal azzal más személyt díszesíteni ne terhel-
tessen,”27 a választó közönség attól nem tágított. Már kellően ismerve Treuer bíró
tulajdonságait, a közügy és a város boldogulása iránt tett önzetlen fáradozásait, a
jelöltek neveinek megismerése nélkül ismét bíróvá választotta.

A decemberi közgyűlés (1819. december 4.) Treuer bíró vezetésével kénytelen
volt foglalkozni – ahogy fogalmazták –, egy városon szárnyaló szóbeszéddel: a
nemesek 1817-től nem hajlandóak fizetni a 700 forintos árendás házaik után a szo-
kásos adóikat, a polétásokat (és így a várost is) „illetlen szavakkal becsmérelték”,
sőt azt beszélték, hogy a nemesek gyülekezete adta ki az adófizetési tilalmat. Ezt a
nemtelen cselekedetet megerősítették a polétások is. 

A szóbeszédet a városi tanács nem akarta elhinni, mint inkább néhány meggon-
dolatlan személy akciójának vélte az adófizetés megtagadását. De ettől függetlenül
elrendelte, hogy az adóhátralékos nemesekről készítsenek egy lajstromot, majd hív-
ják fel figyelmüket a fizetésre az 1819. év végéig. Mert a város – így Treuer és a
tanácsnokok – a „… helybéli nemességgel ujjat vonni soha nem kívánt, azzal szép
békességben élt, annak jussait soha nem sértegette, a maga jussának megkívánását
pedig sérelemnek venni nem lehetne.”28 Mindenesetre, ha az adóhátralékos nemesek

25 Egy szemtanú, Francsics Károly a következőket írja a Hosszú utcáról: „Midőn pipám kiégett,
belzsebembe tevém, s ballagni kezdtem le a hegyről, legelőször is az árvaház tűnt szemembe,
mely előtt elhaladván bekanyarodtam a Hosszú utcába, s a Séd kőhídján át gyorsabb lépések-
kel ballagtam befelé. Az utca napnyugati oldalán álló házak előtt undok árok nyúlott végig,
melyben a rondaságnak minden neme volt látható, s amelyet nyáron át néha egy-egy omló
zápor tisztogatta, különben annak tisztogatására soha nem gondolt sem elöljáróság, sem az
utcában lakó lakosok. Később ezen árok helyett is Rohonczi János huzata beboltozott kanálist.”
FRANCSICS 2001. 18–19.

26 Ma Megyeháza tér.
27 VeML V.102.a. 21. kötet. 305–307. 
28 VeML V.102.a. 21. kötet. 351–352.



19

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

nem fizetnek, akkor a püspökséghez és a káptalanhoz fordulnak, és a város egyéb
sérelmeit is előadják.

A Tűztorony és a Fecskendőház számadásai
A város legnagyobb ellensége a tűz volt. Nem véletlen a sok „konyhabejárás”, a

tiltás. A nagy szigor mellett megtapasztalható az önzetlen és azonnali segítségnyúj-
tás is, ami egy–egy tűzeset után testet öltött. Ez történt a 1820. február 16-án kelet-
kezett tűz után is, amikor szerencsére csak néhány ház égett le. A kárvallottak
Hebdits Ferenc és Rohontzy János veszprémi lakosok voltak. A tanács azonnal
elrendelte a gyűjtést, hogy segélyben részesíthesse a kárvallottakat, illetve az össze-
gyűjtött pénzen, télvíz idején, fát tudjanak venni a károsultak. A gyűjtést a Cser-
háton, a Vásárálláson, a Piacon és a Komakút környékén Török István és Meszlényi
Mihály, a Jeruzsálemhegyen és a Hosszú utcán Völgyi Mihály és Szöllősi János,
Temetőhegyen a Csorda utcán, és a Pajta utcán Vida Ferenc és Zsolnai József hatva-
nasok végezték.

Február 26-án már az adományokról számoltak el, mely szerint összesen 181
forint 59 krajcárt adtak össze a város lakosai. Ebből a pénzből – a szokásoknak meg-
felelően – a tűzoltást elsőnek megkezdő Rozs Györgynek 4 forintot, a város kocsi-
sának, aki a második volt és a fecskendővel jelent meg, 2 forintot fizettek ki. A mara-
dék összeget kétfelé osztva kapta a két károsult. A gyűjtés mellett a város lakosai
műkedvelő színielőadást tartottak. Az előadást Kühner és Schaerembeck városi
lakosok szervezték. Az előadásuk teljes bevételét, ami 77 forint volt, szintén átadták
a károsultaknak. Költségekre nem vontak le semmit, azt a saját zsebből fizették.  

Még ezen a tanácsülésen foglalkoztak ismét a városról készített Berken-féle „lát-
rajzok” költségének megtérítésével. A kiküldött deputátusok csak 32 forintot tudtak
összeszedni a céhektől, pontosabban a szitás, a kötéljáró és a fésűs céhtől. A többi
nem akart fizetni, így még 134 forint hiányzott. Ezt a hiányzó összeget Treuer József
ismét csak a saját zsebéből fizette.  

1820. március 15. és 16-án a Fecskendőház és a Tűztorony építésének elszámo-
lásáról és a város sommás véleményéről olvashatunk a városi tanács ülésén készült
jegyzőkönyvben. Treuer József és Arléth Jakab a város részéről, míg a nemesség
részéről Tóth Szily János nyújtották be az elszámolást az Új Városházáról és a
Vigyázó Torony építéséről. 

A pénzügyi elszámolás előtt az előterjesztők néhány gondolatban ismertették az
építkezések lényegét: az Új Városháza építésére az is okot adott, hogy az újonnan
beszerzett tűzi fecskendőknek legyen egy megfelelő tároló helye. Emellett a „csinos
és nagyobb épület” az Arany Oroszlán patika házától kezdve a régi vár keleti sarká-
ig terjedő csupaszon álló várfalat eltakarja, ami a város díszére is vált. Nem elhanya-
golható szempont volt a nagyobb épület elkészítésénél az a tény, hogy annak elké-
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szülte után bérlőknek kiadva majd hasznot is hajt az építő közösségnek is. „Sőt,
mivel itt a közbátorság volt az egyenesebb cél, a tőszomszédságában álló Vigyázó
Toronynak is újabb megépítését szülte…” Megemlítik az előterjesztők, hogy az
1811. május 27-iki kezdéskor a közösség 155 forinttal, 5 darab arannyal és 163 ¾
forintra eső régi rézpénzzel rendelkezett, amit adományokból gyűjtöttek. Az 1818.
május 2-iki befejezésig – így a munka éppen hét évig tartott – a költségeket a két
városi közösség (2/3 városi – 1/3 nemesi arányban) biztosította, megbízottaik pedig
az építkezés gazdaságosságát tartották elsősorban szem előtt.

A számadást vizsgálatánál a „vizsgáló szék” külön vette a mesteremberek mun-
káinak értékét, a különböző építőanyagok árát, összehasonlítva a számlákkal, majd
véglegesítették, hogy az egész építkezés mindösszesen 28 777 forintba került. Ebből
az összegből levonva a két közösség által adott összegeket és egyéb adományokat,
bérleti díjakat, kitűnt, hogy 10 262 forint a különbözet. Ezt a különbözetet Treuer
József a saját pénzéből pótolta, amit az elszámolásnál állapított meg a vizsgáló szék,
és kimondta, hogy a nemesség a maga arányában tartozik 5167 forint és 40 krajcár-
ral, a város pedig 9020 forint 49 2/3 krajcárral. Így nem maradt más hátra, mint fel-
hívják a „többször tisztelt nemesség figyelmét”, hogy a kimutatott összeget Treuer
Józsefnek fizessék meg, egyben határoztak arról is, hogy a város adó-vevője, Rósa
József, a városra eső tartozást azonnal egyenlítse ki és utalja át Treuer József kezé-
be. Végül „A város az építés mellett fáradozó uraknak munkásságát háládatos
köszönettel fogadja, s azt örök emlékezetnek okáért ezen jegyzőkönyvnél fogva a
késői maradéknak is által adni kívánnya.”29

A nemesi közgyűlés augusztus 27-én foglalkozott Treuer József városbíró és a
megbízottak által benyújtott építési számadással. A „közönséges város” az elszámo-
láshoz a következő megjegyzéseket tette:

1) Ezen nagy és költséges új épületek, mely az eddig pusztán volt egész vár olda-
lát eltakarja, a tűzi fecskendők számára készült, ez pedig a tőszomszédságában lévő
Vigyázó Toronynak újabb megépítését eredményezte. Ez a munka az 1811. május
27-én kezdődött és 1818. május 2., gyakorlatilag 7 esztendő alatt végleg elkészült.
Az épületek költségeiről készült számadásoknak hitelességét a városi tanács több-
nyire a számadók tisztességén, a szükséges nyugták, vagy más egyéb, a kiadásokat
igazoló levelek helyett a számadók kézi (pénztár)könyvét, és jegyzéseit is elfogad-
ta. Ennek alapján a tanács megállapította, hogy az egész építkezés 28 777 forintba
került.

2) Az építtetés költsége a két közösséget terhelte, annak egyharmada a nemessé-
get illette. Az építési költséggel úgy kell elszámolni, hogy az 1811. május 27-től
kezdve az első 3 esztendőt össze kell vonni. Utána pedig minden esztendőt külön

29 VeML V.102.a. 21. kötet. 417–428.
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véve, s így 1818. december 6-ig külön tételekben kell vezetni. Az elszámolásnál az
építési kiadásokból le kell vonni először az e célra adott magánadományokat, a meg-
maradt építési anyagokból befolyt eladási összeget, továbbá a ház egyes helységei-
nek bérbeadásából befolyt jövedelmet. Ezután le kell vonni mindegyik közösség
által a maga részéről esztendőről esztendőnként kifizetett építési költséget. A marad-
ványt kell Treuer József úrnak visszafizetni, amit a két közösség – nemesség 1/3, a
városi polgárság 2/3-ad mértékben – azonnal kiadmányoz. Mindkét közösségnek
esztendőről esztendőre fennmaradt tartozása 6 százalékos kamattal kerül felszámí-
tásra. Így a nemesség által fizetendő tőke 4023 forint 34 krajcár, kamata 1144 forint
6 krajcár, összesen tehát 5167 forint 40 krajcárból álló adóssága van Treuer József
felé. Erről az adósságról az 1818. esztendő végén a nemességet a városi tanács jegy-
zőkönyvének kivonatával fogja emlékeztetni.30

A nemesség közgyűlése – ha képletesen is –, de „megdermedt”. Rögtön ki is
jelentette: az 1810. július 10-ei közgyűlésükön a Fecskendőház építésében ugyan
megegyezett a városi tanáccsal, de a Vigyázó Toronynak elbontására, majd annak
magas költségek miatti újjáépítésére minden költséget megtagadott. Emlékeztettek
arra, hogy Cseresnyés István és Tumler Henrik olyan utasítást kapott, hogy a Toron-
nyal kapcsolatos minden, a közös kasszát terhelő kiadást utasítsanak el.

Az 1814. július 18-án tartott városi közgyűlésre – olvasható tovább –, a nemes-
séget ismét meghívták, ahol újból téma volt a Vigyázó Torony felépítése, egybeköt-
ve a várbeli víznek a piacra történő levezetése tervével. A nemesség a víz levezeté-
sét elfogadta, a tervet támogatta, azonban a Torony felépítését csak a felajánlások
terhére támogatta. Ehhez képest az 1815. március 28-án a nemesség kérte az építé-
si költségek bemutatását, akkor, amikor a Torony építése már folyamatban volt. A
bemutatott számadásokat átnézve tapasztalták, hogy az „a számadást vezető városi
bíró által összve zavartattak”. A nemesség akkor úgy döntött, hogy addig, amíg a
Vigyázó Torony építési költségei nincsenek megkülönböztetve (elválasztva) a Fecs-
kendőház építési költségeitől, addig nem veszik azokat át. Azonban Treuer József –
így a nemesség jegyzőkönyve szerint –, ezt a kért megkülönböztetést nem akarta
megtenni, inkább a nemességnek az építésre adott pénzét visszafizetni javasolta.

A nemesi közösség – figyelemmel az előzőekre –, megbízta Esztergomi Ignác
főszolgabírót, hogy Treuer Józseffel egyezkedjen. „A nemesség mind ezen jegyző-
könyvének bizonyításai szerint nyilván és folyvást kijelentett ellenkező akarattyánál
fogva – mind pedig a városi tanácsnak, aki az építésnek vezetésében, a számadás-
nak megvizsgálásban és az épületet árendába való kiadásában s mindennemű hasz-
nálásában – a nemesség minden befolyása nélkül egyenesen annak valóságos kizá-
rásával magánossan beereszkedett, foglallatoskodott és végzett, cselekedete követ-

30 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 180–181.
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kezésében ezen számadást meg nem ismerheti, s abban a nemesség terhére kitett
5167 forint 40 krajcárt el nem vállalhatja.”31 Ezért is, illetve ha a kétféle építési
költség megkülönböztetését Treuer József nem akarja, vagy nem tudja szétválaszta-
ni, a nemesség inkább megválik az egyharmad tulajdonától, és az összes építési költ-
séget visszaköveteli. Mindez ha „barátságos úton meg nem történik”, akkor bírósá-
gon követelik a visszafizetést.   

Az év (1820) júniusában beszámolt Treuer bíró az épülő kórház (Lázár ház) pil-
lanatnyi helyzetéről, a költségek alakulásáról. A beszámolóra kötelezte a tanács
egyik korábbi határozata is. Erre való hivatkozással jelentette, hogy a kórházba
kerülők ellátását a céhek évenkénti befizetésekkel támogatják. A kórház új szárnyá-
nak karbantartásáról akkor döntenek majd, amikor elkészül és átadják rendeltetésé-
nek. Beszámolt az eddigi adományokról: Treuer bíró – úgy is, mint az épülő kórház
igazgatója – jelenti, hogy eddig befolyt 3183 forint. A megyéspüspök 1500 forintot,
Kolossváry Miklós32 400 forintot adományozott, illetve Haaz Tamás végrendeleté-
ben 600 forintot ajándékozott a kórház javára. Ezzel a pénzzel már hozzá lehet kez-
deni az építkezéshez – vélte a főbíró, és jelentette a tanácsnak, hogy megkezdte a
pincegödör és az alapok ásatását, egyúttal bemutatta a módosított tervrajzokat is. A
tanács megnyugodva tudomásul veszi a jelentést, és teljes bizalmáról biztosítja
Treuer Józsefet mind a pénzalap felhasználását, mind az építkezések folytatását ille-
tően.

Ekkor kapott jelentést Treuer főbíró, hogy a város rétje mellett (a város északi
részén, amely a káptalani területtel határos), ha a csapómesterek – amennyiben nem
figyelnek – a posztókalló melletti gát zsilipjeit nem megfelelően kezelik, akkor a
város említett rétjeit áradáskor a víz elönti, így az eliszaposodik. A csapók figyel-

31 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 183.
32 Kolossváry Miklós (hivatalosan Ferenc-Miklós, de általában csak a Miklós nevet használta)

Győr vármegye alispánja, 1777. december 27-én született és 1844. augusztus 26-án, Szilsár-
kányban (Sopron megye) halt meg. Az 1825–1827-i pozsonyi országgyűlésen, mint Győr vár-
megye képviselője vett részt. Ő volt az, aki elsőnek javasolta a Tudományos Akadémia meg-
alapítását. Két felesége volt: Börtsy Anna és Bezerédj Teréz, Bezerédj Ignác, Győr vármegye
alispánjának és udvari tanácsosnak lánya. 1796-től Szombathelyen, Saniszló István fia mellett
„házitanítósodott”. 1805-ben a megye Győrbe küldte, hogy híreket szerezzen Napóleon esetle-
ges támadásáról. Igen aktívan vett részt a Bakonyból érkező Sárvíz szabályozásában, a sárvízi
csatorna építésének megszervezésében. E korban szokatlanul megtanult angolul, könyveket
szerzett be az angol jogrendről és egy rövidebb időt Angliában töltött. 1835-ben Budán névte-
lenül jelent meg „Nagy–Britannia polgári alkotmányának rövid előadása” című munkája,
amelynek egy-egy példányát elküldte gróf Cziráky Antalnak és gróf Széchenyi Istvánnak, akik
a tanulmányt levélben köszönték meg. 1839-ben fejezte be a „Mikép lehetne a rómaiak, s ango-
lok bíráskodásit honunkba létesítteni, a nélkül, hogy ősi intézményeinket helyükből mozdít-
suk” című munkájának kézirata, amelynek eredeti példányát az Országos Széchenyi Könyvtár
kézirattárában őrzik. Forrás: A Kolossváry család. Kézirat.
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meztetését a bíróra bízták. Ugyanekkor kellett a Városháza nyugati oldalán lévő
istálló zsindelyezésével is foglalkozni, miután annyira megromlott, hogy a tanács
kénytelen volt cserét csináltatni. A lebonyolításra Stein György deputátus kapott
megbízást.

„Az elhunytak nyugodalma is, az emlékkövek egységbe való megőrzése is, de a
józan politika [itt: bölcsesség] is megkívánja, hogy a temetőhelyek a körülöttük
vonandó árokkal oltalom alá vétessenek.”33 – mondta ki a tanács a június 21-iki ülé-
sén. Azt tapasztalták, hogy a város három temetője34 melletti árkok annyira beom-
lottak, hogy már a legelő marhák ellen sem véd. A sírköveket ledöntik, a kereszte-
ket kitörik, a sírokat pedig széttapossák. Ezért a tanács elhatározta, hogy a temetők
körül sáncokat épít, kiárkolja, ahol kell, ott kaput készíttet. A költségeket a nemes-
séggel arányosan (1/3 – 2/3 arányban) megosztja.

A nemesség csak augusztusban foglalkozott a kérdéssel, de határozata szerint –
miszerint ő is kiküld egy vizsgáló biztost –, félreértette a város kérését. Ezt a dön-
tést a városi tanács értetlenül fogadja, hiszen – dacára az 1/3 résznek –, elsőbbséget
biztosított a döntésben a nemességnek. De azt sem érti, a nemesség miért akarja a
temetők árkainak javítására elkölteni az elmúlt 1819-ben gyűjtött pénzt, hiszen azt
az új temető területének megvásárlására adta össze a közösség.     

A katonaév végén, 1820. november 1-én történt választás semmilyen változást nem
hozott: Treuer József ismét csak egyhangú voksolással maradt a bírói székben, a
közösség teljes megelégedésére, figyelemmel elsősorban a tisztességes hivatali tevé-
kenységére, a királyi várossági mozgalomra és a kórház építés körüli munkájára. 

A városra egyre nagyobb terhet rótt az átvonuló katonák tartása, beszállásolása
(etetése, itatása, a lovak ellátása): egyszóval a kvártélyozása. Ez különösen jelentős
teher lett az elmúlt és a jelenlegi, vagyis az 1820/21-es katonaévben, amikor egyre
nagyobb számba vonultak katonák olaszországi területekre.35 A városban kinevezett
kvártélymesterek voltak, akiknek feladata volt a katonák elosztása, a katonaadó
kivetése, beszedése. Az utóbbi időben azonban több panasz is érkezett a városi

33 VeML V.102.a. 21. kötet. 453. 
34 A városnak ez időben négy temetője volt: Alsóvárosi temető (első temetés 1783. 09. 15.),

Felsővárosi temető (első temetés 1780. 04. 12.), Jeruzsálemhegyi temető (első temetés: 1783.
07. 16.). A Jeruzsálemhegyi zsidó temető a Szél utcában (legrégebbi síremléke 1731-ből való.
Használatban volt 1881-ig.), amit a városi magisztrátus minden bizonnyal nem számolt a saját
temetői közé. Lőrinczi Ferenc szíves közlése alapján.

35 A napóleoni háborúk lezárásaként megtartott 1815-ös bécsi kongresszus az itáliai fejedelemsé-
gek feletti uralmat felosztotta a Habsburg–Lotaringiai-ház és a Bourbon-ház között. A
Risorgimento („újjászerveződés”) jelszavával nemzeti mozgalom alakult ki, amely Itália egye-
sítését tűzte ki céljául. 1820-ban egy olasz nemzeti felkelés bontakozott ki, ami ekkor még elbu-
kott. Minden bizonnyal a katonai műveletek végrehajtására vonultatták a különböző katonai
alakulatokat az akkor még nem egységes Olaszország felé.



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/1

24

tanácshoz: volt, akiket a kvártélymesterek nagyon megterheltek, voltak, akiket pedig
hosszú időn keresztül kihagytak e szolgáltatás – adófajta – teljesítéséből. A tanács
megállapította, hogy ennek ellenőrzésére Treuer bíró egymaga nem elegendő, ezért
a különböző városrészekre – 1821. január 13-tól – felügyelőket nevezett ki:

– Cserhátra: Jádi Ferenc tanácsost,
– Vásárállásra, ahová a Buhim völgyére lefutó utcák is tartoznak: Csehszijártó

István tanácsost,
– az egész jeruzsálemhegyi részre: Ludvig József deputátust,
– a Hosszú utcába: Stein György tanácsost,
– a Tizenhárom városrészbe: Halász János deputátust,
– a Temetőhegyre: Rados József deputátust,
– az Úrkút felé és a Pajta utcába: Rozman István deputátust,
– a Komakút utcába Sáfrán György, és a Vámosi utcán „alól való tájra nézve”

Rudi Mihály tanácsost.36

A kijelölt személyeknek feladata: panaszok azonnali és helyszíni kivizsgálása,
orvoslása, a jelentősebb esetek jelentése a tanácsnak. 

„Rendes Bíró Treuer József úr mindazonáltal esméretes buzgósága szerént azt
cselekedte, hogy azon kis oskolának tetejét (…) ujj zsindellyel egészen újra megfe-
dette.” – olvasható az 1821. március 10-iki tanácsülés jegyzőkönyvében. Az iskola
a „Piaci kis iskola”,37 amely a katolikus hívek kezelésében és fenntartásában műkö-
dött. Nem véletlen, hogy a tanács megjegyezte: az iskolát a felekezet tartja fenn,
mint ahogy a reformátusok is a saját iskoláiról gondoskodnak. Treuer bíró ugyan
„saját erszényéből” fizette a zsindely árát, a mesterembereket, de a tanács úgy dön-
tött, hogy visszafizeti – elsősorban adományokból – a kiadott 461 forintot. Meg-
keresi elsősorban a Piac utcán, a Cserháton és a Vásárálláson lakó katolikus híveket,
a püspökséget és a káptalant, hogy adományokkal támogassák a tetőcserét. Ha mégis
hibázna a végösszeg, azt a saját költségvetéséből pótolja. Ezen túl szintén a saját
pénzéből fizette ki Treuer József a város három temetőjének árkolását, a Hosszú utca
ismételt, és a Komakút ér csatornáinak javítását is. De a saját pénzéből fizette
Révkomáromban a Városháza tetejének cseréjére vásárolt zsindelyt, a tűzoltó létrák
készítéséhez szükséges faanyagot. Mindezeket a tanács – a bemutatott számlák alap-
ján – ismét csak visszafizetni rendelte.

Az úgynevezett „konyhavizsgálat”-i rendszabályok bevezetése óta viszonylag
hosszú idő telt el, mindenesetre 1821. április hónapban újra téma volt, pontosabban:
mi legyen a vizsgálat célja, mennyi legyen a büntetéspénz, ami a tűzi kasszát fogja

36 VeML V.102.a. 22. kötet. 61–62. 
37 A mai Óváros tér 23. számú épülete helyén állt 51. népsorszámú földszintes épület volt.

Lőrinczi Ferenc szíves közlése alapján.
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gyarapítani. A vizsgálat során ellenőrizték a kiküldöttek az oltóvíznek meglétét, a
ház és tűzhely körüli „rondaságot”, vagyis az éghető szemét mennyiségét, a tűzifa
gondatlan tárolását és a kémények állapotát. A büntetési tételek: víz hiánya a kony-
hában 30 korona, konyhában, tűzhelynél, padláson éghető szemét tárolása 45 koro-
na, fa tárolása a tűzhely mellett 30 korona, a kormos, tisztítatlan kémény 15 korona
büntetéssel jár. Ha a háztulajdonos nem engedi be a kéményseprőt, 2 forint bünte-
tést kell fizetnie, ellenben, ha a kéményseprő követ el mulasztást, kéményenként 6
forint büntetést tartozik fizetni. Az ellenőrzést egyébként, a nemesség képviselőjé-
nek a jelenlétében, minden háznál el kellett végezni.

Néhány évet – mintegy hatot – előreugorva, nézzünk egy 1827. április 4-iki fel-
jegyzést az éppen esedékes „könyvvizsgálatról”. Túl azon, hogy olvasható a feltárt
hiányosság, de „bekukucskálhatunk” Veszprém lakosainak házába (még ha csak a
konyhába is), és világossá válhat: miért is féltek eleink a tűztől, a tanács miért is
szankcionálta a tanács keményen renitens lakosait.

Az egyik jelentést ifjú Devecseri István készítette egy pontosan leírt területen
lévő házaknál. Ebbe beleestek a Jeruzsálemhegy, a Komakút és a Nagykaszárnya
melletti épületek, a temetőhegyi épületek és a Boldog Város házai.38 A többi vizsgá-
latot Rajki István szabadvajda, Vázsonyi János deputátus végezték. Néhány észre-
vétel:

„Gróz János püspök pintérnél [kisebb méretű dézsát, köpülőt készítő mester] az
egész konyha és a tűzhely alja forgáccsal terítve, és a konyha padlásán a kémény
mellyéke szalmával terítve. 

Molnár Erzsénél a kályhában fa volt szárogatóba, vize nem volt, s a padlásra
való járása vagyon az szoros konyhából az konyha padlása pedig terítve szalmával
és a kémény mellyéke, a kéménye és felette ronda volt, melyet a Paur kéményseprő-
nek kötelessége volna tisztán tartani.

Medgyesi Istvánnál semmi víz nem volt, maguk pedig oda haza nem lévén [!], a
kémény mejjéke és az konyha padlás szalmával terítve.

Vitholm Ferencnek két tüzellő hely felett vagyon az padlásra felhúzott kis kémény
forma, kis szűk szívató, így egészen az zsuptetőnek [szalmatető] mégyen az füst, mely
igen veszedelmes.

Makki János Hajmáskérről jött be lakni. Ez a tehenit konyhán tartja, almozza,
holott két lakója két féle tűzzel és a szerencsitlenség megtörténhetik, különben félel-
mes alacsony konyhája vagyon.

38 A mai Komakút tér környéke, a Nagykaszárnya (ma a Zeneiskola, Megyeház tér 5.),
Temetőhegy (Dózsaváros), Boldog Város (Boldogváros): a mai Szent István utca – Táncsics
Mihály utca – Pápai út – Eszterházy Antal utca által körülölelt terület. Lőrinczi Ferenc szíves
közlése alapján.
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Domgyán Pál házánál az konyhából a füst az padlásra mégyen, mely is veszedel-
mes. S ugyan az másik konyhából a füst kimenésének egy kis fa kémény vagyon és
kevéssel érő a tetőnél kisebb.

Pápai János füstös konyhájából az füst kimenése az tornácra vagyon egy ablak,
melynek ellenére nincs más, mint az padlás és nád tető.

Kovács Anna házánál levő tüzellő helye és a füst kimenésének kéménye sövény-
nyel van készítve, mely vesszőből lévő fonyása meg sincs sározva.

Vargyú Ferencnek konyhája nincs, az istállóban tüzel minden pallás nélkül.
T. Gyurits asszonyságnál az kaminban [zárt, mászható kémény, melyet a kony-

hából fűthető kemencék elé építenek] tüzes hamu találtatott és az alsó konyhában
húst sütöttek, mind a tűzhely, mind alatta és mellette tele volt minden forgáccsal és
szeméttel.

Rácz Mihálynál az veszedelmes és szűk kéményluk melybül tavaly is tűz támadott,
teli korommal és minden jobbítás és igazítás nélkül találtatott.”39

Nem véletlen a kemény büntetés – és a félelem.

Ismét a Fecskendőházról  
1821 szeptemberében már egy „megintő levél” [itt: feljelentés] borzolta fel a

tanács és Treuer József kedélyét. 1821. augusztus 21-én a nemesi kommunitás per-
ceptora, Szél Ferenc feljelentette Treuer Józsefet és általa Veszprém város polgári
közösségét. A feljelentés lényege a Fecskendőház és a Vigyázó Torony építési elszá-
molásában mutatkozó eltérő nézőpont: a nemesség kijelentette, hogy ha az általa
biztosított összeget nem a Fecskendőház építésére, „hanem az elbontott és újra költ-
ségessen felrakott haszontalan [úgymond] Vigyázó Toronyra az intető Nemes
Communitás akaratja ellen fordította,” annak részét visszaköveteli, de ettől függet-
lenül továbbra is ugyanúgy igényt tart a Fecskendőház bevételeinek egyharmadára. 

A város válasza – az 1821. szeptember 15-i közgyűlésen – kemény és határozott:
az „intést” annak tekinti, hogy a nemesi közösség ki akar bújni azon fizetési kötele-
zettsége alól, amivel tartozik a városnak és rajta keresztül Treuer József városbíró-
nak. De helytelen az a követelése is, hogy a Vigyázó Torony költségét válasszák le
az összköltségből, mert leginkább ez az ok, amire hivatkoznak. Emlékeztette a váro-
si tanács a nemességet, hogy 1810-ben, az építkezés kezdetén, a városnak volt az a
javaslata, hogy „a Vigyázó Tornyot földig elszedesse, s annak köveiből építődjön
meg a Fecskendők kamorája”. A torony elbontását éppen a nemesség ellenezte, amit
a város csak akkor értett meg, amikor Tumler Henrik bemutatta az új és kiterjedt
épület tervét, benne a Vigyázó Torony felépítésével is. A teljes építés alatt lett volna
alkalma a nemességnek észrevételt tenni, de nem tette. Sőt, amikor az ünnepélyes

39 VeML V.102.b. 26. doboz. 272–330.
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átadás megtörtént, „seregestül vett azon részt”, emellett ő is elhelyezte a torony-
gombba azt az írást, amiben jogot formálnak az egyharmad tulajdonrészre. Volt más-
fél év az észrevétel megtételére. Miért nem tette? Megjegyzi a tanács: „Vissza meg-
inti a városi közösség ugyan az intető nemességet, hogy az őtet illető terhek viselé-
se alól magát ki fejteni s annak színes okokat keresni ne törekedjen.”40 Mindettől
függetlenül a Treuer Józsefnek járó 5167 forint 40 krajcárt és a kamatait fizesse
meg. De arról is döntöttek, hogy a város a nemességnek járó, és az épület kiadásá-
ból eddig keletkezett és a nemességnek esedékes 1/3 hasznot beszámítja Treuer
József elmaradt kölcsönének a kifizetésére.

Azt, hogy a nemesség közgyűlésén elhangzott az az utasítás, hogy a torony
elbontásához (a magas költségek miatt) bele ne egyezzen, a városi közösség úgy
értelmezte, hogy a nemesség is a torony megépítését, felemelését akarja. A már idé-
zett szeptember 15-iki közgyűlés jegyzőkönyvében olvasható: „A városi közönség a
nemességnek ezen ellenzésekbeli célját és okát csak akkor értette meg, hová vágjon,
midőn utóbb 1812-ben [helyesen: 1810-ben] nemes Tumler Henrik úr által az egy-
ügyű első gondolatbéli Fecskendő Kamara helyett, egy jeles és emeletes épület, a
Vigyázó Toronynak is felépítésével öszve kapcsoltva terjesztetett elő, amely az Arany
Sas patika háztól fogva a Vár oldalának napkeleti egész részére kiterjesztve vala.”41

Ebből – vagyis a Tumler-féle tervből – következtette a városi közösség és a tanács,
hogy a Tűztorony megépítése a nemesség akarata is. 

Szeptembertől, az „intés” kézhezvételétől, az 1821. november 1-iki bíróválasztá-
sig már nem történt kiemelkedő esemény a város életében. Októberben megtörtén-
tek a szokásos választások, amikor kiegészítették a külső tanácsot, a hatvanasokat,
megválasztották az utcabírákat, a borbírákat. A november 1-én esedékes bíróválasz-
tás sem hozott nagy izgalmat: Szalatkay János, a földesuraságok képviselője ugyan
hozta magával a lepecsételt levelet, benne a kandidáló tanácstagok neveivel, de most
sem bontották fel. A közösség javára és teljes megelégedésére „egy szívvel és száj-
jal zengett Éljen! Éljen! Kiáltással” ismét Treuer Józsefet választották meg a város
bírájának.

Annál inkább történt a nemesi közgyűlésen, december 2-án. Ekkor a nemesség
jegyzője, Stojánovics János tájékoztatta a jelenlévőket a városi tanács és Treuer
József válaszáról: a Fecskendőház építéséről készült és kért számadást a kívánt meg-
különböztetéssel nem adja. Véleményük szerint, „ezen kinyilatkoztatásban ismét a
T. nemesség kijádzására és károsítására célzó szándéknak újabb jeleit adta
volna”.42 Ezért Szél Ferencet utasították, hogy most „számadásbeli perrel keresse
meg” a városi tanácsot és a „költő bírót”.

40 VeML V.102.a. 22. kötet. 214–217. 
41 VeML V.102.a. 22. kötet. 215. 
42 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 196.
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Korerkölcsök – betegségek
A következő, 1822. év elején a városi tanácsnak és Treuer bírónak közegészség-

ügyi kérdésekkel kellett foglalkozni a vármegye határozatának megfelelően. Történt
ugyanis, hogy „…a népesebb helyeken és mezővárosokban elhatalmazott feslettség-
nek, s ebből eredő ragadó nyavaláknak orvoslása, akadáloztatása és kiirtása érde-
mében …”43 rendszabályokat hoztak. E szerint – idézve (és megtartva) a rendszabá-
lyok hangulatát is:

1) Az erkölcsökre való felvigyázás; a feslett életűeknek megzabolázása, az ide-
gen és férj nélkül élő személyeknek bejelentése az elöljáróságnak, házigaz-
dáknak, a vendégfogadósoknak kötelességül adatik.

2) A szolgálaton kívül való asszony személyeknek [vagyis olyan nőknek, akik nem
működtetnek panziót, vendégfogadót] a különös szállás tartás tilalmaztatik.

3) Kis leányoknak örökbe való felfogadása, az atyjuk vagy gyámjuk híre nélkül
megtilttatik.

4) A cselédeknek templomba eresztése, a gazdáknak meghagyatik, s kereszté-
nyeknek a zsidóhoz való elszegődése eltilttatik.

5) Gyanús és szóbéli [egyedülálló] lányoknak, úgy a rideg asszonyoknak [nem
házas, egyedülálló] együtt lakása eltilttatik.

6) Mesterlegényeknek, külföldi szököttek, koldusok, sajtcsinálók, téglahányók,
kellnerek [felszolgálók, csaposok] s a többi széllel kóborlása letilttatik.

7) Az ilyeseket megszenvedő házigazdák pedig mint orgazdák büntettetni ren-
deltetnek.     

A rendelkezés eredményességéről már nincs információ, de bizonyára a ma
emberének furcsán ható passzusok érdekesnek, netán megmosolyogtatónak is
hatnak.

1822. május 11-i tanácsülésen Treuer József egy olyan bejelentést tett, ami bizo-
nyára meglepte a tanács tagjait: 1822. november 1-vel lemond a városi gyámatyai
hivataláról, amit már 23 esztendeje visz. Azzal indokolta döntését, hogy „naponként
terhesedő életidejét ezen hivatalnak viselésére erőtlennek és alkalmatlannak” tartja,
és még életében szeretné jó kezekbe tudni az árvák vagyonát. Talán betegeskedett,
hiszen ekkor már a 69. életévében volt. Mindenesetre a tanács a döntést egy köze-
lebbi és nagyobb tanácsülésre halasztotta, ami végül teljesen elmaradt.

Mindenestre betegségét támasztja alá az a bejelentése is, amit az augusztus 3-iki
tanácsülésen tett: megválik a város külső gazdaságának igazgatói posztjától. A
számadást bemutatta, a tanács pedig úgy határozott, hogy a gazdaság vezetését egy
állandó bizottságra (deputációra) bízza. Ennek a bizottságnak a kialakítását ezen a
tanácsülésen el is végezték. Így a gazdasági bizottságot a mindenkori városbíró – így

43 VeML V.102.a. 22. kötet. 74–75.
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jelenleg Treuer József – vezeti. Tagjai ez idő szerint: Csirke János főjegyző, Cseh-
szíjártó István, Zsolnai István tanácsnokok, Rósa József, Ludvig József és Halász
János deputátusok, Tripammer János aljegyző. Tagja a bizottságnak a városgazda,
aki ebben az időben Gyurits György volt, illetve a szabadvajda is. A bizottság heten-
ként szombaton köteles ülést tartani és dönteni a gazdaságot érintő minden kérdés-
ben. Ebben nem csak a mezőgazdasági munkákat értette a tanács, hanem a város
épületeinek karbantartását, javítását, a katonatartáshoz előírt zab, szalma és széna
beszerzését is. Nem járunk messze az igazságtól, ha megállapítjuk: Treuer József
bevezette a ma is működő városgazdálkodási egységet. 

A város gazdaságával – és az adófizetéssel – függött össze a Treuer bíró vezette
tanács azon döntése is, hogy a közelgő országos összeírásra való felkészülés érde-
kében új jegyzéket készít, mivel úgy látja, hogy sokan nem jelentkeztek be – „hír
nélkül jöttek” – az adózó lakosok közé.44 A várost négy részre osztották és részen-
ként összeírókat jelöltek ki:

Első rész: A várban Mollik Ignác seborvos házánál kezdődik, a Piaci fő-, és a
Szentkirályszabadjai utcán egyenesen ki menve mindazon házak, melyek ezen utca
felől keletre esnek, és amit a túlsó várostól (vagyis a Felsővárostól) a Séd választja
el. Összeírója: ifj. Devecseri István.

Második rész: A Piaci fő utcának napnyugati részén való minden ház, melyek a
túlsó várostól a Séd vize által választatnak. Összeírója: Haubner Mátyás.

Harmadik rész: A Séd vizén való nagy hídtól kezdve egyenesen kimenvén a
Csorda utcán, mindazon házak, melyek ezen fő utcának napnyugati részén vannak.
Összeírója: Rados József.

Negyedik rész: A most írt fő utcának (3. részben) napkeleti része felől való min-
den ház, e két utóbbi szakaszt a város minden részétől a Séd vize választja el. Össze-
írója: Halász János.

Az összeírásokat azonnal el kellett kezdeni, úgy, hogy Szent Márton napjára
(november 11.) a lajstromokat le kell adni.

Az év hátralévő részében a napok a város földjeinek, rétjeinek és erdőinek fel-
mérésével telt. Ennek végrehajtása a felfogadott hites földmérővel azt szolgálta,
hogy város pontos képet kapjon földjei helyzetéről, fekvéséről. Kellett is, mivel
újabban a legtöbb gondot a széna biztosítása okozta, amit az átvonuló és a helyben
telelő katonaság igényelt. Majd jött 1823. január 18. A vármegye utasítására is, de
inkább a közbiztonság romlása miatt, ki kellett hirdetni a „Talponálló törvénynek
felállítását.” – vagyis a rögtönítélő bíróságot. Mindez az elharapódzott rablás, gyil-
kosság, útonállás és gyújtogatás miatt történt.

44 Az összeírás majd 1828-ban lesz. Az 1828. évi általános országos összeírás, az ún. „Conscriptio
Regnicolaris” volt az alapja az adókivetésnek.
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A város életében jelentős tehertétel volt – mint már említettem –, a katonák
elszállásolása, részükre a szükséges ellátás biztosítása. Veszprém ebben az időben
nem rendelkezett olyan méretű laktanyával, amely a nagyobb létszámú, elsősorban
az átvonuló katonaságnak szállásul szolgálhatna. Maradt a törvényben is leírt kvár-
télyozás bérelt épületekben, vagy a város lakosai házában való elszállásolás. 1823.
február hónapban jelentős számú átvonuló katonaságnak kellett helyet biztosítani.
Február 14-én rendkívüli ülésre hívta össze a tanácsot Treuer bíró. Közölte, hogy
február 18-án, 20-án és 22-én a Geppert [egyébként olasz] ezred három zászlóalja
fog a városban egy-egy napot eltölteni. A katonák elszállásolása ekkora létszámban
már pontos szervezést igényelt. Treuer bírónak az volt a célja, hogy ne legyen arány-
talanul terhelve a város lakossága, városrésze. Ezért úgy döntöttek, hogy a harma-
dik zászlóalj, amely 18-án érkezik, – parancsnokságból, négy századból áll, létszá-
ma 417 fő –, a Cserháton, a Buhim völgyben, a Vásárálláson és a Szabadi úti házak-
ban lesz elszállásolva. A február 20-án érkező első zászlóalj – parancsnoksága és 6
század – 658 főt számlál. Részükre a Komakút, Horgas, Hosszú és a Vámosi utcá-
ban lévő házak biztosítják a szállást. A második zászlóalj 22-én érkezik – parancs-
noksága és 6 század – 605 fővel. Szállásuk a Séd vizén túli városrészen, a
Temetőhegyen, a Csorda és a Pajta utcában lesz. Minden elhelyezést úgy kell tervez-
ni, hogy egy házban 2, legfeljebb 3 fő helyezhető el. Áprilisban már zabra és széná-
ra is szükség volt, mert ekkor egy lovaskompánia (lovasszázad) fog keresztül vonul-
ni a városon. Ez esetben már az istállókat is fel kellett mérni, ügyelve arra is, hogy
kiszűrjék a furfangos gazdákat, akik alacsonyabbra készítik az istállókat, hogy a ló
nehezen férjen el.

Treuer József a város érdekének védelmében még olyan egyszerűnek tűnő esete-
ket is figyelemmel kísért – és fellépett ellene –, ami sértette a közösség érdekeit.
Tudomására jutott, hogy a Klastrom völgyben az ún. Zsidó csárda mellett45 néhány
városi polgár „lövöldözésbe magokat gyakorolni kívánják”. Igaz, ez veszélytelen
helyen van, de a bort, a sört és a falatozni valókat a közeli csárdából hordatják, ami
miatt úgy tűnt, hogy az a terület is a csárdához tartozna. Az pedig a város területe,
tulajdona. A bíró – 1823. július 12-én – ki is küldte az ellenőrző tanácsnokokat és
deputátusokat az eset kivizsgálására. A küldöttség megállapította, hogy dologtalan,
henye, munkakerülő városi lakosok állítottak fel egy lövöldöző helyet minden cél

45 Zsidó csárda: (Zsidócsárda) = Kiskuti csárda, melynek épülete ma is létezik. A mögötte lévő
nyugati területnek „Zsidó csárda föle” volt a neve.
Lebuj = Lebujti kocsma. Már az 1784-es térképen is jelölve van: Educillum = kocsma, fogadó.
Egészen 1907-ig az 1524-es számot viselte. A helyet az 1958-as térkép is jelöli, még ekkor is a
Nagyvári család tulajdonában volt. 1959-ben kért építési engedélyt Nagyvári Sándor családi
ház építésére. Ekkor lett elbontva a „hosszú” épület és épült a helyére a Sallai Imre utca 32.
szám. Ma Veszprémvölgyi út 62–64. Lőrinczi Ferenc szíves közlése alapján.
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nélkül. A döntés azonnali: fel kell számolni az engedély nélkül épült lövöldét, a
faanyagot a Lázár ház tűzifa szükségletének hordják el. 

Ettől nagyobb gondot okozott viszont a városra kivetett regruták – a tanács meg-
ítélése szerint – aránytalanul nagy létszámú, mintegy 46 fő „kiállítása”. A város nem
akart „kényszerítés eszközéhez” nyúlni, ezért úgy döntött, hogy verbungot (toborzó
csapat) állít fel, melynek vezetője Medvenits József tanácsos és Rozmán István
deputátus. Feladatuk, hogy a város polgár katonaságából, az arra alkalmas szemé-
lyekből, szervezzenek verbungokat (toborzókat), a városban lakó és újonnan beköl-
tözött muzsikusokat pedig „szolgálatra bírják”. A jelentkező regrutának 20 forint
verbung pénzt fizet. A verbuválást már 1823. augusztus 10-én el kell kezdeni, első-
sorban a Lőrinc-napi országos vásár alkalmával, de meg kell ragadni minden alkal-
mat a toborzásra, hogy a határidőre ki legyen állítva a kivetett létszám.

Újabb adózási változás
A korábbi, és az adózási szabályok miatti lakosság felmérését, a névjegyzék

elkészítését a kiküldött megbízottak befejezték. Ez lett az alapja az 1823. évi adó és
árenda (haszonbérlet) kivetésének. Azonban annak beszedését már azonnali hatály-
lyal megváltoztatták. Ezután az adót „pengőpénzben” kell fizetni, amelynek értéke,
átváltása már nagyobb tudást kíván, amit az eddig végző polétások már nem képe-
sek végrehajtani. De nem csak a tudás hiánya miatt, hanem azért is, mert néhány
polétás nem kellő eréllyel végezte munkáját, a befizetett pénzt elköltötték, nem
adtak minden esetben hiteles nyugtát a befizetésről, így a polgároknak kárt okoztak.
Ugyanakkor a városiak is hozzászoktak a polétások erélytelenségéhez, nem fizették
meg az adójukat, és így egyre nagyobb hátralék keletkezett, amit viszont később
nem tudtak beszedni. „Ezen, és több fontos okoknál fogva tehát, az eddig a polétá-
sok által gyakorlott beszedés módja az adópénzre nézve mai napon eltöröltetett…”46

Természetesen a továbbiakban is választanak polétásokat, akik végzi a feladataikat
és beszedik az időnként esedékes árendás pénzt. De az adó beszedésére új rendszert
vezettek be:

– Bevezetik a „Porció könyvet” minden adózónak, minden adózó helyre külön-
külön.

– Ezen fel kell tüntetni az adóévet, a poléta és a sorszámon kívül az adózó nevét,
a fizetendő adó mennyiségét (pengőben).

– Pontosan meg kell jelölni az adófizetés határidejét, ameddig a városházán az
adót ki kell fizetni „executió [végrehajtás] fenyítéke alatt”.

– Mivel közeleg az 1823. katonaév vége, az adófizetések határideje:
Kisasszony napjáig (szeptember 8.) ki kell fizetni az éves adó felét. Dömötör nap-

46 VeML V.102.a. 23. kötet. 239–241. Időpont: 1823. augusztus 16.
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jáig (október 26.) az egynegyedét, Katalin napjára (november 25.) pedig az utolsó
negyedét.

– Ezen a befizetési könyvecskén kell igazolni az adó megfizetését, amit a városi
adó-vevő ír alá.

– A beszedett adót a kinevezett tanácsnok fogja leigazolni az adólajstrom aláírá-
sával.

–  Aki az adót nem fizeti be (három napos türelmi idő), azt azonnal „végrehajtás
alá küldik”.

A munkálatokat azonnal el kellett kezdeni, mivel a Vármegye az esedékes félévi
adót már bekérte a várostól, a város kifizette, pedig még egy krajcárt sem szedett be
a lakosoktól.47 Szeptember 6-án a tanács kinevezte ifj. Devecseri István tanácsno-
kot, aki Rósa János adó-vevő mellett ellenőrzi az adó befizetését és a nyugták kia-
dását. 

Az adószedés rendszerén túl változott a befizetett adó tárolása, az abból történő
kifizetések rendszere is. Az adó megfizetése a városházán történik, szükséges tehát,
hogy a befizetett pénzt „… ennek utána nem az adó-vevők magános házaiknál,
hanem itt, a város házánál tartasson, mint bátorságos [biztonságos] helyen …”48 A
kassza szekrényét – ami díszes, de célirányos legyen –, a város „levelesházában”
kell tárolni, amit a bíró évenként legalább négyszer köteles váratlan időben leellenő-
rizni.

Az 1823. november 1-i és az 1824. katonaév kezdetekor megtartott főbírói
választásnál már pici változás történt. Stark János a Püspökség, Pap Imre a Káptalan
képviseletében a szokásoknak megfelelően hozták a lepecsételt borítékot, benne a
jelöltek neveivel. Ez esetben a koreográfia szerinti lemondás után most felnyitották
azt. A jelöltek voltak: első helyen Treuer József, 2. Suly Antal, 3. Pápai László, 4.
Devecseri István, míg 5. helyen Zsolnai Istvánt jelölték. A választás viszont már a
„szokásos rendben” zajlott: többször Éljen! kiáltással ismét Treuer Józsefet válasz-
tották meg a város főbírájának.

Püspöki installáció
Miután 1821. május 27-én meghalt Kurbély György, a veszprémi egyházmegye

püspöke és a város egyik földesura, több évig nem volt kinevezett püspöke az egy-
házmegyének. 1824-ben nevezték ki makói és gelei Makay Antalt49 megyéspüspök-

47 VeML V.102.a 23. kötet. 239–241.
48 VeML V.102.a. 23. kötet. 253.
49 Makay Antal Rozsnyón született 1756. febr. 24-én. Apja Makay Ferenc bíró, anyja szkárosi

Nagy Mária. A középiskolát Gyöngyösön és Egerben végezte. 1771-től az egri egyházmegye
növendéke. Pappá szentelése után a Foglárintézet helyettes felügyelője, a gimnáziumban a latin
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ké, aki 1824. március 8-án fogadta a Csirke János főjegyző vezette városi küldöttsé-
get a sümegi püspöki rezidencián. Csirke János magyar nyelven köszöntötte a püs-
pököt, aki az audiencia végén közölte, hogy március 24-én érkezik székvárosába,
Veszprémbe, majd a püspöki székének ünnepélyes elfoglalását a következő napra,
március 25-ére tervezi.

Treuer József főbíró és a tanács is úgy érezte, hogy a frissen kinevezett püspök
„nagy pompával és méltósággal” kívánja elfoglalni a székét, de nem mindegy az
sem, hogy milyen támogatást tudnak megszerezni a királyi városi mozgalmukhoz az
egyik földesúrtól. Ezért egy nagyszabású ünnepi programot készítettek, amivel
akkor egyetértett Kisfaludy Boldizsár is, a Püspökség jószágkormányzója. A terv
szerint a várost és utcáit feldíszítik, úgy mint:

1) A Városháza északi sarkától Francz Ádám patikárius házának által egy győ-
zelmi kaput emelnek, rajta a püspök címerével.

2) A magyar és a német polgár katonaság 60–60 fővel, zászlaikkal, muzsikával
együtt kiállnak és „… a szükséghez képest öröm tüzet is fognak adni”.

3) A város főutcáit, a győzelmi kaput, a Piaci kutat, a Vigyázó Tornyot, sőt a
reformátusok tornyát és az ablakait a bejövetelkor és az ünnepélyes székfoglaláskor
kivilágítják.

Emellett természetesen Treuer bíró elrendelte a város utcáinak megtisztítását is.
Ez volt a terv, ami viszont módosult. Március 20-án a Káptalan által készített prog-
ram szerint:

– Az első győzelmi kaput a Királyi Sóház50 és a Püspökkert51 szegleténél állítot-
ták fel. A kapu oldaloszlopai mellett a városi céhek álltak, ahogy a körmenetek ide-
jén szoktak. A püspököt áthaladásakor „Éljen!” kiáltásokkal fogadták. 

nyelv tanára. Két évig káptalani teendőket is végzett. Esterházy Károly püspök levéltárossá,
majd irodaigazgatóvá nevezete ki. 1792-ben oldalkanonok, székesegyházi főesperes 1805-ben,
a királyi tábla prelátusa 1808-ban, egervári prépost 1809-ben, hétszemélynök, választott maká-
riai püspök és királyi tanácsos 1816-ban. Besztercebányai püspökké 1818. aug. 7-én nevezték
ki, székhelyét ápr. 17-én foglalta el. Azonnal hozzáfogott az egyház megye kánoni látogatásá-
hoz és azt három esperesi kerület kivételével – amelyeknek meglátogatásában betegsége gátol-
ta –, két év alatt elvégezte. A király 1823. márc. 7-én veszprémi püspökké nevezte ki.
Veszprémbe fényes pompával Sümegről vonult be. Itt is első teendője az egyházmegye kánoni
látogatása. Ezért részletes kérdőíveket küldött szét. Szabályozta a bérmálás szentségének
kiszolgáltatási rendjét. Az esperesi kerületek új beosztására is tervezetet készíttetett. Szívesen
beszélt papjaihoz és híveihez. A székesegyházat 1824-ben rézlemezekkel fedette be. Nagyobb
alkotásokra nem maradt ideje. Meghalt 1825. jan. 8-án Sümegen 69 éves korában, ahol
szélhűdés érte. A veszprémi székesegyház sírbotjába temették. Forrás: PFEIFFER 1987. 41. 

50 Az 1880-as évekig a Megyeháza helyén állt épület.
51 A mai Iskola utcától északkeletre lévő terület, amit még Padányi Biró Márton 1750-ben alakí-

tott ki.
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– A második győzelmi kaput a városházánál állították fel, annak északi szegleté-
től a Fekete Sas patika ház felé úgy, hogy elegendő helyet hagyva a polgár katona-
ság számára. Ők tisztelettel és zeneszóval köszöntötték az átvonuló püspököt, de
szóbeli köszöntés nem volt.

– A Városháza győzelmi kapujától a várfokánál emelt harmadik győzelmi kapu-
ig ismét a céhek alkottak sorokat. A győzelmi kapu a Vigyázó Torony alatt lévő
Arany Oroszlán patika és Kerfehmájer kolompáros háza között volt, átívelve a várba
felmenő utcát. Egyébként mindhárom győzelmi kaput előre elkészítették, képekkel,
feliratokkal és versekkel díszítették. 

– Az utóbbi két győzelmi kapu között, a piaci márvány kútnál, egy sátort állítot-
tak fel. Itt a püspök kiszállt a kocsijából, majd Külley János52 kanonok köszöntötte.
A püspök az egyházi szertartás szerint felöltözött, majd a körmenetre a „várbéli cat-
hedrális nagy templomba” indult.

– A zűrzavar és a tolongás elkerülése érdekében a céhek kötelesek voltak helye-
iket megtartani addig, amíg a templomba való indulást „mozsárral [mozsárágyú]
jelt nem fognak adattatni”. Ekkor elindulhattak ők is a templomba, illetve ugyan-
ezen jelre a polgár katonaság.53

Az ünnepség díszes és „pompás” volt, a városi nemesek, ifjak, lóháton
Nemesvámosnál fogadták a püspököt, kocsiját az első győzelmi kapuig kísérték.
Érkezésekor természetesen „… ágyúlövésekkel adatván tudtára a temerdek számmal
ezen városban összegyülekezett népségnek”.54 Hasonlóan nagyszabású volt a püs-

52 Küllei Nepomuki János: Született Dombóvárott (Tolna m.) 1763. december 12-én. A család
egyik őse, Mihály 1712-ben III. Károly királytól nemességet kapott. A teoló giát az esztergomi
főegyházmegye növendékeként a pozsonyi szemináriumban tanulta. Itt iskolatársa volt Horváth
János a későbbi veszprémi kanonok, majd fehérvári püspök. Pappá szentelték 1789. július 25-
én. Káplán Devecserben 1789. október 4-től, majd Veszprémben 1790. november 11-től, alkán-
tor ugyanott 1792-től. Plébános Mernyén 1796. január 23-tól, a kaposvári kerület esperese
1806. július 1-től. Veszprémi kanonok 1807-től, somogyi főesperes 1808-tól, Szent Lászlóról
nevezett c. apát 1809. augusztus 6-tól, több vármegye táblabírája és Veszprém vármegye árva-
ügyeinek igazga tója, püspöki helynök 1823-tól. Kiss Ferenc káptalani helynök halála után káp-
talani helynök 1825. március 3-tól, Kopácsy József püspök idején általános püs pöki helynök
1825. augusztus 31-től, nagyprépost 1830. augusztus 24-től, ismét kápta lani helynök 1842.
március 6-tól, ált. püspöki helynök szeptember 13-tól, pristinai választott püspök 1843. január
24-tól. Meghalt 1849. október 10-én 86 éves korában. A székesegyház sírboltjába temették. 
Indítványára az 1843-ban alapított egyházmegyei papi nyugdíjintézetet a megyéspüspök
nevéről Domonkos Intézetnek nevezték el. Az 1849. április 18-i végrendeletében a papi nyug-
díjalapra 10.000, a Dávid árvaházra, a Kopácsy-féle iskolára és az újmiséseknek könyv -
vásárlásra alapítványul 2000–2000, a mernyei plébánia szegényeire 600 ezüstforintot hagyott.
Nagyprépostságának első éveiben a káptalani gazdaság nagy virágzásnak indult. Forrás: PFE-
IFFER 1987. 149.

53 VeML 102.d. 8. doboz.
54 VeML V.102.a. 23. kötet. 84–86.
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pök köszöntése a szomszéd megyék és a vármegye küldöttsége által is. Veszprémet
Csirke János főjegyző képviselte és köszöntötte a püspököt. (Nincs szó arról, hogy
mi volt az oka Treuer József bíró távollétének.)

Március 25-én ünnep volt a városban.55 Reggel a polgár katonaság parádézott
a várban a püspöki palota előtt. „Alkonyadtára nem csak a győzelmi kapuk szám-
talan színes lámpásokkal, mécsesekkel, által látszó felírásokkal, hanem a Piaci
utcában való minden egy-egy házak is felvilágosítva, illuminálva voltak – jelessen
a város által felállított kapun korona képpen a püspöki mejjkép, két oszlopain a
püspöki insignék [püspöki címer] és címer, s pecsét, boltozattyán pedig ezen kro-
nosztikon: AntonIo De GeLeI EpIsCopo LXXXI pIe oVantI popVLVs
WeszpreMIensIs ereXIt.56

Kivilágítva egyébiránt is azon egész kapu számtalan mécsesekkel, melyek ezüst
színben, mint megannyi brilliántok csillogtak, szinte a tékozlásig megrakatott, a
piaci márvány kút, Vigyázó Torony s a reformátusok templomának két ablakai s. a.
t. [satöbbi] ki voltak világosítva. A püspöki rezidencia előtt egy piramis, lobogó
urnákkal körül oszlopozva, s. a. t. az egész népnek határtalan örömét kimutatták.
[…] A sok ezer lámpások az egész éjszakát nappali világosságra emelték volna,
hanem hogy a későbben támadott északi szél azoknak nagyobb részét eloltotgatta,
de csakugyan az öröm, s a pompa a várost szinte hajnalig ébren tartotta.”57

Mindez persze pénzbe került, nem is kevésbe. A fán és a dróton kívül a város fel-
használt csak a saját kapujának készítésére és a kivilágításra – a deszkán, a képírók
(festők), ácsok, drótosok munkáin kívül – 700 darab üvegpoharat a világításhoz, a
poharak megtöltéséhez 2 mázsa faggyút, 500 lámpástartót, rengeteg drótot és szeget.
Mindezért a város 396 forint 28 krajcárt fizetett. Igaz, két nap múlva a tanács meg-
bízta Treuer Józsefet, hogy bontassa le a kaput, szedje össze mindazon anyagot, amit
még lehet hasznosítani. A díszes feliratokat, rajzokat leszedték és átadták a püspök-
nek. Így ért véget a bevonulási, pazar(ló) ünnepség. Makay püspök egyébként 1825.
január 8-án Sümegen meghalt. 

Márkus lépcső. Van, ki nem ismerné a városban és nem tudná, hol van? És annak
építése? Ez bizonyára már esetenként tétovaságot okozna, bár jelentek meg róla tar-
talmas ismertetők. Nos, az említett lépcsőről az 1824. május 15-ei tanácsülésen esett
szó. Treuer bíró bejelentette, hogy Márkus József óbester (ezredes) a Szent Anna-
kápolna felől, a Torma és Schittensam házak előtt a piacra vezető közön „kőből grá-
ditsot csináltatni kívánván.” Ehhez nem csak az építőanyagot (kő, murva, mész),

55 Makay püspök installációjáról lásd forrásközlésként: VARGA TIBOR László: Makay Antal
püspök veszprémi bevonulása. KREDICS 2012. 317–340.

56 Geleji Antalnak a 81. kegyesen újongó püspöknek emelte a veszprémi nép. 
57 KREDICS 2012. 317–340.
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hanem a mesteremberek bérét is fizetné. Ehhez a várostól mást nem kér, csak fuvart:
az építőanyag helyszínre szállítását. A kőművesmester Vizler János kiszámolta a
szükséges anyag mennyiségét, majd mindezt Német Bába Ferenc és fia leszállította
15 forint 36 krajcárért. A kőlépcső készítését Vizler kőműves június 18-án pénteken
kezdte építeni és rá két hétre és két napra – a tanácsülés napjára – 1824. július 4-re
elkészítette. Azóta használjuk a város teljes megelégedetésére. 

Hasonló munkát végeztetett a város – szintén e napi közlés –, a Horgas utcában.
A megrongálódott útszakasz javítását rendelte meg Treuer József, azt, amelyik
Minderlain Lőrinc kapujától a Piac utcára vezet. 

Ha november, akkor kezdődik az 1824/25-ös katonaév, és meg kell tartani a
bíróválasztást is a „régi szokások szerint”. A novemberi bíróválasztásra ismerős
arcok jelentek meg a földesuraságok részéről, a választó közösség is „számosan
megjelentek”. Kibontották a lepecsételt jelöltállító levelet, amelyben olvasható
volt: 1. helyen Treuer József, 2. helyen Pápai László, 3. helyen Devecseri István,
4. helyen Zsolnai István, míg az 5. helyen Medvenics József neve volt. Treuer
József kérte a jelenlévőket, a bírói választásra bocsássák szavazásra a jelölteket.
De mindhiába: a jelöltek is, a közönség is, mint minden évben immár 13 eszten-
deje, „egy szívvel és szájjal kiáltva” ismét Treuer Józsefet választotta Veszprém
főbírájának.58

A bíróválasztás után ismét egy nagy horderejű kérdés került terítékre Treuer bíró
döntésének megfelelően. Legyen-e a Vigyázó Toronyban felvigyázó, ha igen, hány
fő és főleg: ki és miből fizesse azok bérét és egyéb járandóságait? A tanács hezitált:
a kérdésben szava van a nemességnek is. Azonban a nemesi közönség éppen a
Vigyázó Torony miatt jelentette fel Treuer Józsefet az Úriszéknél. De úgy döntöttek,
hogy halasztásnak nincs ideje, a közbiztonság érdekében meg kell hozni a döntést.
Feltette a kérdést:

1. Szükség van-e a Vigyázó Toronyra? Ez nem volt kérdés, hiszen a torony épí-
tésének éppen az volt a célja, hogy a város nappali és éjszakai közbiztonságát növel-
je. Elhatározták, hogy a toronyban nappali és éjszakai felvigyázókat alkalmaznak.

2. Mekkora, hány fő legyen a „vigyázók” száma? A fennálló rendelések szerint
a vigyázónak minden negyedórában meg kell kerülni a tornyot, széttekinteni a
városon, azt trombitaszóval, vagy kiáltással kell jeleznie. Ezt a munkát egy sze-
mély egész nap nem képes megtenni. Ezért 2 vigyázót kell alkalmazni, amit elha-
tároztak. 

3. Az alkalmazott vigyázóknak mennyi legyen az esztendei bére, azt milyen alap-
ból, vagy kasszából fizessék? A vigyázók ezt a munkát nem „főállásban” végezték.

58 VeML V.102.a. 24. kötet. 3.
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Ekkor a két vigyázó kapcakészítő mesteremberek voltak. De egyébként is: kapják a
világító olajat, a lélekharang csendítéséért is fizetést kapnak, új esztendő kezdetekor
élelmet és pénzt is kapnak ajándékba, ruhára sem kell költeni, hiszen állandóan ott-
hon vannak: egyszóval a tanács kiegyezett havi 5, vagyis évi 60 forint fizetésben. A
fizetésüket a szokott rend szerint kell biztosítani, vagyis 2/3 – 1/3 arányban a „régi szo-
kások” szerint. Mivel az Új Városháza bizonyos részeinek bérbe adásának 1/3-a is a
nemességet illeti, majd a befolyt összegből levonják a vigyázók nemességre eső
fizetendő bérét. Ami megmaradt, azt fogják majd a nemességgel megosztani 2/3 – 1/3
arányban.59

1824. december 11-én az Úriszék által hozott ítéletet ismertette a város főjegy-
zője. A per, amit a városi nemesség indított Treuer József ellen – és rajta keresztül a
város ellen is –, a Vigyázó Torony építése miatt a november 26-iki ítélettel zárult.
Az ítélet szerint a nemességnek joga volt megismerni a pénzek elköltését, amit a
város minden esetben teljesített. Ugyanakkor a város által indított viszontkeresetet
is elismerte (vagyis a nemesség fizesse ki a rá eső 1/3 részt). De elrendelte, hogy a
városi levéltárból az eredeti számadásokat mutassák be az Úriszék bíróságának, ami
miatt a per még nem fejeződött be.

Egy hosszabb és igen időigénye munka kezdetét jelentette a tanács 1825. ápri-
lis 16-án hozott rendelkezése. Megállapították, hogy a városnak „régi óhajtása,
több tekintetből pedig elkerülhetetlen szüksége lévén” a levelesházban [levéltár-
ban] található jegyzőkönyvi indexek elkészítésének, mert ezen mutatók „… nél-
kül azok megholt és haszna vehetetlen irományok”.60 A munkát egyébként a
főjegyző Csirke János már elkezdte, és elkészült az 1741-től kezdve az 1765-ik
esztendőig felfektetett jegyzőkönyvi indexekkel. Azonban Csirke Jánosnak meg-
növekedett a hivatali munkája, tovább már nem tudta egyedül folytatni ezt a mun-
kát, ezért Mészáros Károly ügyvédet kérték fel, illetve bízták meg a mutatók
elkészítésével. Mészáros ezen a tanácsülésen már be is mutatta az 1765-től 1778.
év végéig készült jegyzőkönyvek indexét, amit február 9. és április 2. között
készített el. Ezért a munkáért a tanács kifizetett 153 forintot, illetve Csirke
főjegyzőnek 24 forintot. A tanács felkérte Mészáros Károlyt, hogy a még hiány-
zó 27 esztendő mutató tábláját is készítse el, amit aztán bekötnek, hogy használ-
ni lehessen. 

59 VeML V.102.a. 24. kötet. 11–14.
60 VeML V.102.a. 24. kötet. 137–138.
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A földművelés új szabályai
A nemesség 1825. március 28-iki felhívásában61 javasolta, hogy közösen alakít-

sák ki Veszprém két kommunitása által használt földek művelésének szabályait. A
városi tanács elfogadta, hogy a rend nélkül való veteményezések csak kárt okoznak
a városnak, ezért kijelölt egy küldöttséget, akik a városi nemesség általi megbízot-
takkal közösen javaslatot tettek a háromnyomásos vetési rend kialakítására. Ezen a
tanácsülésen ismertette Treuer bíró az őszi, a tavaszi szántóföldek, illetve az ugaron
hagyott földek ún. calcatura62 kialakítását. E szerint:

I. Calcatura határai: A székesfehérvári országúttól, amint az a városból kiér Jutas
irányába, az úgynevezett Pléh szőlők dombjának, Jutasnak, a Téglavetőnek, majd
tovább a Kádártai határnak, s e mellett dél felé haladva, majd a zirci és a fent írt szé-
kesfehérvári országutakon is áthaladva, a Látóhegy alatt a régi kenesei útra kiérve,
ezen a városra Balog János háza és a Kálista köz bevezető úttal bekerítve. Ezen telek
tehát a Pléh Szőlők feletti, a Jutasi Úrbéli, a Táborállási, Téglavetői, Kádártai úti,
Kőhidi, Kis Látóhegy környéki és a Lencse völgyi, sőt a városnak befelé az Akasztói
útig és az úgynevezett Kövesdombi szántóföldeket a régi Kenese útig magába fog-
lalja.

II. Calcatura határai: Régi Kenesei úton a Látóhegyig keletnek, aztán a
Látóhegyi erdő és a szántóföldek mellett délnek, a szentkirályszabadjai határra
lemenve mindenütt a határon és a szentkirályszabadjai úton átérve a Pordán haraszt-
nak a Kasza völgyön is át az Alsó Erdő és a szántóföldek mellett menve a Felsőörsi
úton is, majd átérve egész, az úgynevezett Csopaki útig, melyen a városnak befelé
fordulva az Agyaggödörnek, a Püspökség táblaföldje s a hajdan tégla-, most gyü-
mölcsös kert közt jövő, s a Kurcz kertnél a nagyvázsonyi országútba beérő úttal
bezárólag. Ezen telek tehát magába foglalja a régi Kenesei útnak déli részen fekvő
Gércze parlagi, a szabadi határra dűlő, a szabadi út mellett két felől való, a Pordán
harasztra dűlő, a Kasza völgy mind két oldalán fekvő, majd a Felsőörsi út mindkét
részén lévő, továbbá az Alsó Erdő alatti, a Mogyorós úti, és a Csopaki útnak keleti
részen fekvő minden szántó földeket.

61 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 219–220.
62 Calcatura: eredeti jelentésében az a földdarab, határrész, amelyet a termény betakarítása

után a következő vetésig legeltettek. Az ilyen földet a legelő állat megtapossa (calcatura:
’taposás’), trágyája kiöli a gyomot és javítja a talaj minőségét. A nyomás ennek a jelen-
tésnek az alapján válhatott a nagy múltú két- és háromnyomásos gazdálkodás meghatáro-
zó alapszavává a magyar nyelvben. A nyomásos rendszer egyik legfontosabb ismérve
ugyanis éppen az, hogy a szántóföld évenként soron következő fele vagy harmada évről
évre pihentetés céljából vetetlenül marad, s erre az időre legelőül szolgál. A határ vala-
mely részének „nyomásban maradása”, „nyomásban tartása”, ill. a „nyomásszántó, nyo-
másrét” kifejezések mögött átmenetileg legeltetett területet kell érteni. Forrás:
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-125.html (2017. 10. 20.)
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III. Calcatura határai: Azok a szántóföldek tartoznak ide, melyek a már körülír-
takon kívül Veszprém határában vannak, mint a Csopaki útnak nyugati részén fek-
vők az erdőig, a Fajszi úrbéliek, a Barát erdő alatt valók, a nagyvázsonyi országút
mellett kétfelől lévők, a Sasfészeki erdőcske alattiak, a kerékdombi, a Nyúlkerteki,
a murvagödrök és a Fejesvölgy felett nyugatra esők.63

Nem tartoznak az említett három calcaturába azok a krumpliföldek, amelyek a
nagyvázsonyi országút napnyugati részén, a város végén lévő keresztfától kezdve a
Fejesvölgyig, annak keleti részén fekszenek. Továbbá a Kisteleki, Pajta aljai és a
Csatári úrbéli kukoricaföldek, valamint az Alsóerdőn túl a Felsőörsi útban fekvő, és
napkeletről a szentkirályszabadjai, déltől pedig a Felsőörs közt lévő Határ útra dűlő
és a városi közösségnek magánbirtokán fekvő táblaföldek.64

Az így meghatározott vetésforgó területi beosztást azonnal életbe is léptette a két
közösség, meghatározva azt is, hogy az I. calcatura lesz az őszi, a II. a tavaszi, míg
a III. marad ugaron. Természetesen az engedetlen gazdák ellen rendszabályokat is
hoztak: aki nem a meghatározott rend szerint műveli a földjét, annak terményét a
marhacsordákkal lelegeltetik (az ugart legeltetésre, kaszálásra használják) és termé-
szetesen büntetést is kiszabnak rájuk. A rendszabályokat a tanács elfogadta és a vár-
megye gyűlése elé terjesztették jóváhagyásra.

Az előbbi kérdésben egyetértés mutatkozott, úgy tűnik gond nélkül elhatározták
a földek egységes művelési szabályait. Nem volt viszont egyesség a következő kér-
désben, mégpedig a városi tűzi kasszának a felügyeleti, ellenőrzési jogában. Treuer
bíró közölte a tanáccsal, hogy a Sashegyi kis erdőben tett károkozásért megbüntette
a vámosi Kötél Istvánt, akinek a büntetéspénzt a tűzi kasszába kellett befizetnie.
Erre való hivatkozással a városi nemesség közgyűlése kijelölt egy tűzi kassza fel-
ügyelőt, akinek meghatározta: ellenőrizze le a kassza állapotát. A város érzékenyen
reagált az esetre: „A városi közösség sem okát nem látja, sem soha meg nem esmér-
heti azt, hogy a T. Nemességnek a város magános [itt értsd: saját tulajdonú] tűzi cas-
sájához jussa, avagy köze légyen.” Figyelmezteti a nemesi közösséget, hogy 1819-
ben már ismertették Cseresnyés Istvánnal, a nemesség akkori perceptorával állás-
pontjukat. Ha feledésbe merült, szíveskedjenek „ismét esméretbe hozni”. Az akkor
tájékoztatást a tűzi kassza állapotáról „nem annyira kötelességből, mint barátságos
tudományul adás tekintetéből” adták. Egyébként – írja a városi tanács –, „ezen cas-
sába olyan büntetések, ajándékok, legátumok [hagyaték, végrendelet] folynak be,
melyekhez a tisztelt Nemességnek sem jussuk, sem szokásbéli legkevesebb köze nin-

63 A térképet lásd VeML XV 11 a T 592. 
Letölthető:https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/6229/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2Z
XN6cHJcdTAwZTltIn0

64 VeML V.102.a. 24. kötet, 149–152.
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csen”.65 A város főbírája „természetesen” nem hagyja szó nélkül, illetve ennek ürü-
gyén ismét felveti: „Inkább tehát a városi közösség a Tisztelt Nemességet újabban
kívánja arra emlékeztetni, hogy a sokszor sürgetett harmadik tűzi fecskendőt már
valahára megkészíttetni se terheltessen.”66

Áprilisban Treuer József arról számol be, hogy az év elején megboldogult Makay
püspök beiktatási ceremóniájára készíttetett 700 üvegpohárból már 200 darabot
eladott, a kapott pénzt a város kasszájába befizette. Még e hónap 30-án már arról
szólt a jelentése, hogy az új püspök, Kopácsy József üdvözlésére Székesfehérvárra
utazott, majd benyújtotta az útiköltség elszámolását. A püspök beiktatása, úgy tűnik,
ez esetben nagyon szerényen történt.

Májusi híradás, illetve a jegyzőkönyvi bejegyzés a város réméről, a tűzről
szólt. Hétfőn reggel – május 16-án – 5 és 8 óra között Cserháton, a Kőkép utcá-
ban ütött ki tűz, melynek kiinduló pontja Grün Salamon háza volt. Azonnal meg-
indult a gyűjtés a város összes lakosa között. Eredménye 808 forint lett. Az össze-
gyűjtött segély szétosztása előtt természetesen megejtették a vizsgálatot is. A vizs-
gálat megállapította, hogy a tűz gondatlanságból pattant ki, mégpedig Grün váro-
si lakos hanyagságából. A büntetés kemény volt, ahogy azt a tűzrendelet is
kimondta: a vétkes nem részesedhetett az adományból, igaz, nem is kapott bünte-
tést. A többiek egy meghatározott rend szerint segélyben részesültek. A városi
kasszából viszont azok, akik először kezdték meg az oltást, 10–10 forint jutalmat
kaptak.

Ismét az új építmények elszámolási – most már számadási – pere került teríték-
re a nemesi közgyűlésen. 1825. június 14-én Kocsi Horváth Sámuel tájékoztatta a
nemesi közgyűlést, hogy az alperesek, „különösen most nevezett Treuer József bíró
úr ezen pertől megszabadulni, és a nemesség követelései iránt barátságosan meg-
egyezni óhajtván.”67 Az egyezség lényege az, hogy ha a nemesség a tulajdonától –
az Új Városházától – meg akar szabadulni, ő elfogadható feltételek mellett kész egy
összegben kifizetni a vételárat. A nemességnek hasonló volt a véleménye: szabadul-
ni ettől a minden bizonnyal hosszadalmas pertől, elfogadható vesztesség beszámítá-
sával inkább megválik a tulajdonától. A tárgyalásokra kijelölték Kocsi Horváth
Sámuelt, Stojánovics Jánost, Szél Ferencet és Miklós Györgyöt. 

A piaci rend szabályozása
Már több alkalommal igyekezett a tanács Treuer bíró javaslatára a veszprémi

piac rendjét szabályozni. Úgy tűnik, ezeknek az intézkedéseknek addig nem volt

65 VeML V.102.a. 24. kötet, 152–153.
66 VeML V.102.a 24. kötet, 154.
67 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 226.
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foganatja. Mindenesetre 1825. június 24-én tartott ülésen a főbíró ismertette a
Püspökség – úgy is, mint az egyik földesúr – május 17-iki rendelését, ami az új piaci
rendtartásról szólt. Ebben megállapítják, hogy Veszprémben elsősorban a pénteki
napokon a heti vásárok alkalmával a sok mesterember sátra, a kocsik és lovak ren-
detlen összevisszasága – főleg a belső piacon [vagyis a mai Óváros téren] – olyan
tumultust okoz, hogy még gyalogosan is nehéz a közlekedés. Ezért a következő
rendszabályt hozta az Úriszék ítéletének is megfelelően, egyben kötelezte a városi
tanácsot, hogy maga is adjon ki rendszabályt.

1) Mindenféle és akármi néven nevezett mesteremberek – ide értve a főkötőket
és posztóból cipőket varró asszonyságokat is –, pénteki napokon a belső piacon nem
rakodhatnak ki, portékáikat nem árulhatják. Ők kötelesek a külső piacon, az úgyne-
vezett Vásárálláson felállítani sátraikat, árulni a portékáikat, „sátorjaiknak, és asz-
talaiknak feldúlása büntetése alatt”.

2) Kocsikkal a belső piacon megállni csak azoknak szabad, akik élelmiszert árul-
nak, úgy mint halat, baromfit és zöldséget. Azonban ezeknek is a piacon a lovakat
kifogni, etetni tilos. 

3) Szokásban volt, hogy a sütő asszonyok minden rendszabály nélkül kosaraikat,
vékáikat asztalokra és székekre lerakják, és így – kivált sáros időben –, eltorlaszol-
ják a gyalogutat. Sőt, a Hosszú utcából a várba vivő kocsiforduló útrészt is eltorla-
szolják, gátolva a gyalogos közlekedést, ezért kötelesek a piaci bíró rendeléseit
betartani, az általa kijelölt helyen árusítani.

4) A szénégetők a kisebb, az úgynevezett Kapuváry ház előtti piacon többször
összecsődülnek, gátolva az utazókat, a gyalogosokat. A jövőben erről a piacról kitil-
tatnak és a külső Ispotály ház előtti árulásra, letelepedésre köteleztetnek.

A kiadott rendszabály kötelezi a városi tanácsot, hogy azonnal nevezzen ki egy
rendes piaci bírót, gondoskodjon megfelelő karhatalomról, hogy a szabályoknak
érvényt tudjon szerezni.

Treuer bíró és a városi tanács gyakorlatilag azonnal kidolgozta és kihirdette a
minden részletre kiterjedő saját utasítását. E szerint a belső piacon:

a) A kenyér árusok, cipó és kalácssütők a Perczel-ház (Stojanovics-ház) előtt áru-
síthatják portékáikat úgy, hogy a piac felé nyúló utcákat formáljanak.

b) A nyershús, szalonna, zsír, házi pecsenye és sült hal árusok az Arléth, Harics
és Schittensam házak előtt telepedhetnek le, szintén a piac felé kinyúló utcákat for-
máljanak.

c) Bábosok és szappanosok a pékboltok előtt árulhatnak.
d) A száraz eledeleket árulók, mint a kása, lencse, borsó, liszt, a baromfik számá-

ra zab, árpa, kukorica, krumpli árusítók, továbbá minden kerti zöldséget árulók a
Jursics, Ivanovics és a többi bolt előtt, az Esztergomi házig alkothatnak piaci soro-
kat, de úgy, hogy a sorok között átjárókat kell hagyni.
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e) A fazekasok a Varga utca végére, Szili János háza háta mögött és a Curia kocs-
ma előtti területre rendeltetnek, amit ezentúl „fazekas piac”-nak fognak nevezni.

f) A halat, sajtot és zöldséget áruló kocsik a piaci márványkút környékén, a
Rájzinger és Simoga házak előtt kapnak helyet, rendes sorba állítva, de lovaik
nélkül.

g) A Schmid-ház háta mögött lévő kis helyen kapnak árusítási helyet a gombkö-
tők, hogy közel legyenek a posztó bolthoz, így könnyebb legyen a szükséges zsinó-
rok válogatása.

h) A bádogos, fésűs, szeges és gombosok a kis piacon, az úgynevezett Kapuváry
ház előtt kapnak helyet. 

i) a németvargák, kapcások, fejkötő varrók, posztó cipellőket árulók a
Lutheránus [Evangélikus] templom előtt való térségre kerülnek.

j) Minden egyéb mesteremberek, úgy mint a csizmadiák, magyarvargák, kalapo-
sok, lakatosok, szabók, szűcsök, továbbá a kereskedő zsidók a nagypiacon, vagyis a
búzapiacon kapnak helyet.68

Döntöttek arról is, hogy a kiadott rendszabályoknak érvényt szerezzenek, azon-
nali hatállyal kinevezték a belső piaci bírájának Hernberger Constantin német sza-
bómestert, míg a külső piacon a vásárbírák segítségére a város két hajdúját vezé-
nyelték. Egyébként természetesen mindezen rendelkezések betartásáért a város főbí-
rája a felelős. 

1818-ban egy francia geológus bejárta Magyarország területét, közte Veszprém
vármegyét is. Október 13-án érkezett Veszprémbe – feljegyzésében jól érzékeltet-
ve a piaci viszonyokat –, amiről a következőket írja: „Térképem Veszprémet úgy
tüntette föl, hogy lapályon fekszik, meglepetéssel láttam tehát, hogy egy mészkőhe-
gyen épült kb. 280 m. tengerszint fölötti magasságban. A hegyet körülölelő völgy-
ben látható városrész a külváros s bizony a rosszul kövezett úton csak nagy nehe-
zen tudtam előbbre jutni fogatommal, miután a városban éppen vásár lévén, min-
den el volt torlaszolva szekerekkel, állatokkal és emberekkel. A nagy tömegben sok
magyart, horvátot és tótot láttam, kiket egyébként cifra öltözetükről is meg lehetett
különböztetni. 

Az asszonyok különösen feltűnők voltak különleges ruházatukban, vörös haris-
nya és sárga csizma volt rajtuk, vörös ujjatlan pruszlikot viseltek s a szoknyájuk
durva kék vászonból készült. Amennyiben pruszlik ujjas, illetve ingvállas volt, úgy az
a legtarkább színekben játszott. Egyébként rengeteg sokszínű szalag s egy rendkívül
érdekes fejkötő egészítette ki az amúgy is bizarr képet. A fejükön ugyanis, mint lát-
tam egy-kettőt, többé-kevésbé finom, vagy durva anyagból készült főkötő volt, mely-
nek egyik elülső része fodrosan, csipkésen takarta a homlokot, lelógva csaknem az

68 VeML V.102.a. 24. kötet,190–192.
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orrig, míg másik része simán omlott le hátul a vállra. A férfiak csaknem kivétel nél-
kül gömbölyű pörgekalapot, vagy posztósapkát viseltek s a legtöbbjén rossz, durva,
fehér szövetből készült kabát és bő vászongatya volt. Néhányuk kivételesen még
ennél is elegánsabban voltak öltözve, hosszú kék szövetnadrágban, kékes-szürke
mellényben s ingüket kilógatták a mellény alul. Mindezeket az öltözékeket hosszasan
megbámultam úgy, hogy sok időt elfecsérelve sokáig kószáltam a vásárban, hol
különben rettenetes zsivaj volt.

Egyébként az egész táj, amelyen Veszprém épült, szürkés színű, szemcsés, cukor-
szerű dolomit mészből épül föl, mely hatalmas területen nyomozható, nyugaton
azonban a hátság peremén, egy büdös bitumenes, sárgás-kékesszürke, gyakran egé-
szen földes törésű mészkővel van födve, mely rendkívül könnyen hasad lemezes táb-
lákra úgy, hogy a tulajdonsága miatt rendkívül szívesen használja a lakosság építő-
kőnek.”69

E kis kitérő után térjünk vissza a pillanatképekhez.

A városi levéltárról – I. 
Az eltelt idő alatt nem tétlenkedett Mészáros Károly, aki elkészítette a városi

jegyzőkönyvek elmaradt évek indexét. Így elkészült az 1741–1806. évek közötti
mutatója, ami felölelt 65 esztendőt, az index „vagyon pedig kicsiny apró betűkkel s
keskeny sorokba írva 177 árkusokon, vagyis 7 konc és 9 árkus papíron.”70 – jelen-
tett a főjegyző a tanácsnak 1825. szeptember 3-án. Mészáros Károly mindezt Csirke
János főjegyző utasítása és az általa kidolgozott rend szerint készítette el. „Ezáltal
tehát mind azok, amik a városi jegyzőkönyvekbe eleitől fogva feljegyeztettek, a setét-
ség veszendő állapottyából napfényre, s haszonvehető világosságra hozattak: s
eképpen a régtől fogva óhajtott cél elérődött.”71

Ezután már „csak” a városi levelesházban lévő minden iratnak a rendbe rakása,
válogatása, a „közönséges” várost és annak jussait, vagy követeléseit magába fogla-
ló iratok, a városi lakosoktól való megkülönböztetése: vagyis a nyilvánosságot, a
közösséget érintő és a magánarchívumnak a kialakítása maradt. Mindezek után azok

69 A könyv fordítása megjelent a Veszprémvármegye 1933. 01. 01. – 03. 05-iki lapszámaiban. Az
idézet olvasható 1933. 01. 15. 4. és 01. 22. 5. oldalakon. FALLER J.: Beudant francia geológus
1818. évi tanulmányútja Veszprémvármegyében.

70 Konc: papiros mérésére használt mérték, amely a rizsma (1000 ív papír) huszad majd tizedré-
sze. A nyomda kétszáz koncot használt fel a kis füzet kinyomtatására. A konc más mértéket
jelentett a 16. századtól (kb. 24 vagy 48 ív), és mást a 19. század végétől (100 ív). Árkus (ív):
A papír alapegysége és mértéke (a merítő szita nagyságának megfelelő papírlap), egy négyzet-
méternél nem nagyobb. 
Forrás: http://gyorkos.uw.hu/mertekegysegek.htm (2017. 10. 20.)

71 VeML V.102.a. 24. kötet. 215–216.
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évszám növekvő rendezése, elenchus készítése.72 Igaz, az iratok rendezését Csirke
főjegyző az 1812. évtől már elkezdte, és az 1009-től az 1806. évig való iratokat már
összeválogatta és azokat 156 fasciculusokba73 összerendezte. Azonban ezek a jegy-
zékek csak az évekre mutatnak, az iratok tartalma még nincs felfektetve. Ezt a mun-
kát is Mészáros Károly és Csirke János vállalta magára.

Korábbi döntés volt a városi kasszának elhelyezéséről és annak ellenőrzéséről,
amit augusztus 1-én Treuer József és Csirke János egy váratlan szemrevételezéssel
hajtott végre. Ezen az 1825. szeptember 3-iki ülésen jelentették is tapasztalataikat:
megállapították, hogy ifj. Suly Antal adóvevő által kezelt – és már a városházán
elhelyezett – kassza rendben van, a kimutatás pontos, a beszedett pénz hiánytala-
nul megvan. Ebből a hiánytalanul meglévő és a kasszában maradványként szerep-
lő 6357 forint összegből azonnali hatállyal kifizette a város Treuer Józsefnek az
1822-ben „saját erszényéből” adott, és az Új Városháza építésére kölcsönadott
összeget. Ugyancsak visszafizette a város Treuernek még az 1798-ban a tőle köl-
csönvett összeget is. 

Az október ismét a város tisztségviselőinek, képviselőinek választása jegyében
zajlott, majd következett az 1825/26. katonaesztendő kezdetekor esedékes főbíróvá-
lasztás. A földesuraságok képviseletében Stark János és Pap Imre jelent meg, akik
átadták a pecsétes levelet, benne a jelöltek neveivel. Ezúttal is első helyen volt jelöl-
ve Treuer József, majd következtek sorrendben Devecseri István, Zsolnai István,
Medvenics József és Stáin György tanácstagok. 

Miután felolvasták a jelöltek neveit, a városi közösség „zajongani” kezdett,
„hogy sem álló gyökeres szokásnak és jussnak ellenére a protestáns vallású tanács-
béliek közül, a kandidátusok között egy sem neveztetnék, hanem azok mindnyájan a
római katolika híven valók”.74 Ez az enyhe tiltakozás és észrevétel persze nem oko-
zott további gondot, hiszen most is, mint ezelőtt már 15 éve, a „voksok szedése alá
bocsátása” nélkül Treuer Józsefet választották meg a város főbírájának.

A városi levéltárról – II.
A bíróválasztás utáni, november 19-iki tanácsülésen adott tájékoztatást Csirke

főjegyző a levéltári iratok rendezésének helyzetéről, illetve tett egy javaslatot az ira-
tok tárolására. Bemutatta az 1009-től 1735-ig elkészített fasciculusait,75 illetve azok

72 elenchus: jegyzék, tartalomjegyzék, tartalmi összeírás.  
73 Fasciculus, fons: Magyarul kútfő. A magyarországi feudális kormányhatóságoknál az ügyirat

vagy a legkisebb tárgyi egység, a tétel latin neve. Forrás: http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasz-
nalat/oktatas/mindenkinek/kerdezz_-_felelek/leveltari_szakkifejezesek.html#lajstrom (2017.
10. 20.)

74 VeML V.102.a. 25. kötet. 1–4.
75 Csomagocska, füzet, vagy vastag boríték, melyben együvé tartozó iratok, ügyiratok vagy lapok

tartatnak. Forrás: http://www.kislexikon.hu/fasciculus.html (2017. 10. 20.)
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tárolására tervezett tároló mintát. E szerint több borítékot két vastag és erős papír-
tábla közé raknak, majd rézcsattal és erős szíjjal kötik össze. Külsejére helyezik a
város címerét,76 a darabszámot, a fasciculus számát, a benne elhelyezett iratok a
számát.

A tanács megállapította, hogy a bemutatott elképzelés a lehető legjobb, és elfo-
gadták a javaslatot. De elhatározták azt is, hogy „a mostani stellage [polcos állvány
a kamrában] helyett”, másik alkalmatosabb állványt vagy szekrényt készíttessenek,
amit csak az új rendszerben tárolt iratok tárolására használják. Egyébként megbíz-
ták Grüdler Ferenc könyvkötőt és Pukolai Ferenc szíjgyártót a szükséges eszközök
elkészítésére.77

1826 áprilisában már igen előrehaladott volt mind a magán (privatum), mind a
nyilvános (publicum) archivum besorolása, indexelése. Sőt, Csirke János a magán-
archívumba került és 1009-től 1735-ig besorolt iratokról – akár magyar, akár latin
nyelven íródott – regesztát (tartalmi kivonatot) is készített. A nyilvános archívumba
kerülő iratokból Mészáros Károly 11 fasciculust elkészített, benne a legrégibbi,
1611. március 24-iki irattól kezdve az 1779 esztendő végéig készültekkel. Mind-
ezekért a munkákért Csirke Jánosnak kifizettek 42 forintot, Mészáros Károlynak
pedig 339 forintot.

Búcsú a főbírói széktől

A Fecskendőház számadási pere és befejezése
„A heti vásárokba megtartandó jó rend eránt való azon intézkedések (…) foga-

natlanul maradván”, a Püspökség a belső piacról minden árust, mesterembert kitil-
tott és csak az országos vásárok helyén (a Vásárálláson) engedte meg az árusítást.
Treuer főbíró és a városi tanács megdöbbent: nem elég, hogy a belső piac szinte
pusztává vált, de „a meggyökeresedett régi szokás egészen felforgattatván, nem csak
az ahhoz szokott egész környék és vidékség zavarba jött,”78 de a mestereknek tete-
mes károkat okoztak, nehezítették a megélhetésüket, ennél fogva a közterhek vise-
lését sem tudják fizetni. 

Treuer a vármegye szolgabírájához, Kocsi Horváth Sámuelhez fordult, majd
1826. március 11-re meghívta a mestereket és a céhek képviselőit a városházára,
hogy közösen döntsenek: helyezzék vissza a piacot oda, ahol eddig is volt.
Megállapították, hogy az elmúlt évben hozott piaci rendtartás megfelelő, majd
annak másolatát átadták a Főszolgabírónak, hogy képviselje érdekeiket.

76 Eddigi ismereteim szerint ez az első előfordulása a „város címere” megjelölésnek.
77 VeML V.102.a. 25. kötet. 19–20.
78 VeML V.102.a. 25. kötet. 98–99..)
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1826. április 1-én egy házeladásról szóló bejegyzést is tárgyalt a tanács. Horváth
János bozoni választott püspök és veszprémi kanonok79 lakást vásárolt magának és
elköltözött Budára. Házát, amely a Kapuváry ház80 és a Stingli fogadó81 között volt,
megvette Kovács Gábor82 ügyvéd és táblabíró. A ház bérleti díját – ami évenként 2
forint 20 krajcár volt – a városnak kellett fizetni. A vevő Kovács Gábor hajlandó volt
kifizetni egy összegben a városnak a bérleti díjat, amit Treuer főbíró el is fogadott.

Június 11-én tárgyalta a nemesi közgyűlés a Treuer Józseffel kötött vételi egyes-
séget, ami a számadási per befejezésére és az Új Városháza tulajdonjogának átvéte-
léről szólt. A kiküldött nemesek jelentették, hogy az egyezséget Treuer József ugyan
már aláírta – és így rá nézve már kötelező –, de a nemességnek megerősítés miatt
bemutatják. A közgyűlésen többször is felolvasták az egyesség szövegét, majd a
nemesség is helybenhagyta a vételi szerződést. E szerint: „Treuer József úr a nemes-
ség cassájából a tűzi fecskendők kamarájának, vagyis már az Új Városházának épí-
tési költségeire felvett 4867 forint 54 krajcárt azon cassának megtéríteni, s pedig oly
formán, hogy most 867 forint 54 krajcárt tüstént készpénzben, a 4000 forintot mégis
törvényes 6 percentes kamatjával együtt az egyesség napjától számlálván négy egy-
mást követő esztendő alatt, t.i. minden esztendőben egy ezer forintot interessével
[kamataival] együtt visszafizetni tartozzon, és ezeknek pontos teljesítése iránt a T.
nemesség részéről is megajánlatik, hogy nem csak a kérdésbeni Új Városházában
lévő egyharmad tulajdona, és birtoka Treuer József úrnak által és kezére adasson,
hanem azon felül azon Új Városházának eddigvaló és a nemességet egyharmad rész-
ben illető jövedelmei, úgy nemkülönben az építési költségekben a nemesség cassájá-

79 Horváth János (Csicsó, 1769. november 4. – Pozsony, 1835. január 16.) teológiai doktor, szé-
kesfehérvári püspök, titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. A veszp-
rémi papneveldében végezte tanulmányait, pappá szentelése után Veszprémben kezdte hivatá-
sát, mint káplán. Bővebben Horváth Jánosról: SEBŐ 2018.

80 A Kapuváry Veszprém, Fejér és Baranya vármegyékben szétágazó régi nemesi család, amely-
nek történetét szűkebb pátriánkban a XVIII. századtól ismerjük. A Kapuváryak sorából a
XVIII. század második felében két nevezetes egyházi személyiséget emelhetünk ki. Egyikőjük
Kapuváry Márton, aki a tolnai plébániáról került 1740-ben Pécsre, majd ott 1749–66-ig székes
káptalani mesterkanonok volt. A Cecén született újmindszenti Kapuváry Antal, Kapuváry
József fia, veszprémi kanonokként írta be nevét a város történetébe. A háza a Szabadság tér 1.
szám alatt található, 1886-tól városháza volt.

81 Korona vendégfogadó a Megyeháza tér 2. szám alatt. Az évszázadok alatt többször változtatták
a nevét. A hajdani Püspökkert (ma színházkert) északi végén állt a veszprémi püspökség tulaj-
donában álló fogadó. Nevét minden bizonnyal első bérlőjétől kapta (Stingli), amelyet 1850-es
évek végén a „Vendéglő a koronához” változtattak. Az egykori Korona vendéglő emeleti nagy-
terme hangversenyek, egyesületi ülések, bálok, közvacsorák, tánctanfolyamok, a 19. század
végétől 1908-ig színházi előadások helyszíne volt. Forrás: VARGA 2009. 440–441.

82 Az ún. Kovács-ház, amit majd az Óvári utca kialakításakor 1909-ben bontanak le, ezzel utat
nyitva a jeruzsálemhegyi városrész felé. Lásd: FÖLDESI 2015. 46–52. 
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ból adott, s és fellyeb is kitett 4867 forint 54 krajcár cédulabeli tőke summának
eddig való interessei ugyan Treuer József úrnak által engedtessenek.”83

Szeptemberben már a városi levéltárban lévő iratok „regesztálása” annyira elő-
rehaladt, hogy egy megfelelő tároló szekrény (téka) készítését is elhatározták.
Csirke János bemutatta a téka rajzát, „mint alkalmatos is, a mostani ízléshez mérsé-
kelt csinossággal is bír,”84 amit elfogadtak. A szekrény anyaga diófa, és megbízták
Török Mihály asztalost annak elkészítésével.

Az új főbíró választása      
Az 1826. november 1-én tartott főbíró választás – ami egyben az 1826/27. kato-

naév kezdete is – jelentős változást hozott. A szokásos napon tartott választásra „a
városiaknak számosabban lett összegyülekezete” mellett megjelent Storch János és
Vaskuti György, akik átadták a jelöltek neveit tartalmazó levelet. Azonban mielőtt
azt felnyitották volna, Treuer József eddig főbíró – a szokásos lemondó nyilatkoza-
ta, valamint a pecsétek és kulcsok visszaadása után – kérte a választó közönséget,
hogy kora, valamint másik hivatala miatt (gyámatya) ne válassza újra. Sőt, a jelölés
előtt kérte a püspökséget és a káptalant is, hogy ne jelölje a főbírói tisztre sem. 

Felnyitva a jelöltek neveit tartalmazó levelet, olvasható: „A két méltóságos föl-
desuraságok is, hogy azon jussaikat, melyeket nekiök e városiakkal kötött szerződés
és a gyakorlott régi szokás adtak kezeikbe, mindenkor megújítva fenntarthassák, (…
), hogy eddig volt érdemes bíró Treuer József úr, mint egyszersmind városi gyám-
atya, e kettős hivatalnak terhes voltát annál érzékenyebben tapasztalván, minél
inkább őtet esztendeinek száma, és megaggott kora, még inkább pedig hosszas szol-
gálatja, melyekkel mint megannyi áldozatokkal polgár társainak javára élt, a továb-
bi hivatal viselés alól felmentettnek lenni kívánnák, magát nem csak személyesen és
szóval, hanem írásbeli teendő kijelentése által is a városi bíróságtól felmenteni, s
hogy ebbéli már több ízben erős szándékkal kijelentett, mind annyiszor azonban az
ő hosszas érdemeinek megbecsülése tekintetéből, polgártársainak kifakadó buzgó
érzeményei által meggyőzettetett, óhajtásában valahára célját érhesse, a candidáci-
óból is magát kihagyatni könyörgött. Ezen fontos okokkal támogatott kéréséhez
képest, őtet tehát a mostani folyamatba, érdemeinek beismerése mellett a candidá-
cióból is, hogy így kívánsága bátorságosíttasson, kihagyván”85

Tehát – tiszteletben tartva Treuer József kívánságát –, a főbírói posztra jelölték
idős Suly Antalt, idős Devecseri Istvánt, Zsolnai Istvánt, Medvenics Józsefet és
Stáin Györgyöt.

83 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 227–229.
84 VeML V.102.a. 25. kötet. 178.
85 VeML V.102.b. 25. doboz, fasc 1–60/1826
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A választó közösség most ismét méltatlankodott, kijelentve, hogy az elmúlt
választáskor is sérelmezték: csak római katolikusok voltak a jelöltek között. Akkor
nem tiltakoztak erőteljesen, mert a főbírói posztra nem választással, hanem „öszve
kiálltással” erősítették meg Treuer Józsefet. De jussukból és a régi szokás szerinti
1/3–2/3-ad arányból nem engednek, és új jelölteket kértek a választáshoz a „régi juss
és szokás szerint”. A főjegyző Csirke János oldotta fel a patthelyzetet. Ugyanis az új
jelölés az esedékes választás elhalasztásával járna, amit nem lehet megtenni. De
egyébként is – jegyezte meg –, amikor megküldték a tanácsnokok neveit, azon nem
jelezték a vallási hovatartozást, mivel az nem volt előírva és szokásban sem volt.
Vegyük most tudomásul a jelölést, válasszunk főbírót, de a következő candidációnál
már meg kell jelölni a vallási hovatartozást is. A javaslatot a választói közösség elfo-
gadta, és elfogadta a jelölteket is. Azonban közülük idősebb Suly Antal kora miatt
visszalépett, de vissza akart lépni a választástól – szintén a kora miatt – Zsolnai
István is. Rábeszélésre maradt, így „összve kiáltás helyett” személyenkénti vokso-
lást tartottak, melynek eredményeként „a voksoknak szinte tízszerezett többségé-
vel”86 Zsolnai Istvánt választották meg Veszprém új főbírájának. 

Ezzel a választással ért véget Treuer József főbírói megbízatása, ami – mint lát-
hattuk –, 15 éven keresztül tartott. Ugyan főbírói hivatalt már nem vállalta, de kezel-
te továbbra is a város árváinak vagyonát, mint gyámatya, illetve tagja maradt a váro-
si tanácsnak is. Ennek okán is kövessük tovább életét, és így a városi tanács műkö-
dését, az egyéb ügyek intézését szintén a jegyzőkönyvek alapján.

A választás utáni hónap december 2-án a tanács – már Zsolnai István főbíró veze-
tésével –, meghallgatta Csirke János főjegyző jelentését a városi levéltár, illetve az
iratok „elenchizálása” (rendszerezése) állapotáról. E szerint a nyilvános levéltári ira-
tok rendszerezése 1806. február 15-ig bezárólag elkészültek: „úgymint a mely napig
a levelesházbéli irományok zűrzavarban voltak, s elenchizálatlan, és így hasznave-
hetetlen, sőt átaljában a városra is, a városi lakosokra nézve is káros állapotba elha-
gyattak”.87

Decemberben egy, a városra nézve is költséges esetet kellett tárgyalni és hatá-
rozni: meghibásodott a piaci márványkút, javítani kell. Az igaz – állapította meg a
tanács –, hogy a kút üzemeltetését nem a városi kassza terhére kell biztosítani, mint
inkább közadakozásból. De a kút a városi közösség hasznára van, annak javítását
kifizetik. A hiba egyébként az volt, hogy a vízvezető agyagcsövek állandóan eláz-
tak, cserére szorultak. Elhatározták, hogy a cserépcsövek helyett szurkos fenyőcsö-
veket vesznek, amivel megbízták a város főbíráját, Zsolnai Istvánt.

86 VeML V.102.a. 26. kötet. 1–6.
87 VeML V.102.a. 26. kötet. 20–21.
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Teljes lakosságszámlálás – az adózás rendjéért
1826. december utolsó napján ismét foglalkozni kellett az adószedéssel, a lako-

sok adója megállapításával. Az elmúlt három esztendő tapasztalatai azt bizonyítot-
ták, hogy sokan a városi lakosok közül „kibújtak” az adófizetés alól (hiába, ez már
akkor is virtus volt), elsősorban úgy, hogy nem jelentették be városi lakos voltukat.
Ezért a tanács elhatározta, hogy teljes lakosságszámlálást fog végezni a következő
körzetbeosztással:

1) A Cserháton. Ez alatt értvén a városnak azon részét, amely a Várból lejövő
utca, a Piaci és Szabadi utcák által keletről határolva van, egészen a Séd vizéig és a
Benedek-hegy aljáig. Az összeírás vezetője ifjabb Devecseri István.

2) A Jeruzsálemhegyen. Ez alatt értvén a Piaci és a Szabadi utcának nyugati
részén lévő mindazon házakat, melyek a Hosszú utcán végig, egészen a Benedek-
hegy alatt nyugatról a Séd vize által határolva van. Az összeírás vezetője Midenlájn
Lőrinc.

3) A Temetőhegyen. Ezen értvén, amely a Csorda utcának nyugati részén van, ki
egészen a Boldog Városig. A vezetője Szentes Sámuel.

4) A Temetőhegynek azon másik része, amely a Csorda utca keleti részén van, a
Hatrongyos és a Pajta utcával együtt. A vezető ifj. Zsolnai István deputátus.88

A következő, az 1827. év kezdete a pénzváltással köszönt be, immár véglegesen
– ismerteti a főbíró a december végi tanácsülésen. A pénzváltás ez esetben azt jelen-
tette, hogy át kellett állni az új fizetőeszközre: a konvenciós forintra.89 De azt is
jelentette, hogy ebben a pénznemben állapították meg a fizetendő adót, de ennek
alapján kell megállapítani a fizetéseket, a bérleti díjakat: egyszóval minden pénz-

88 VeML V.102.a. 26. kötet. 51–52.
89 Mária Terézia 1762-ben kibocsájtotta a Habsburg Birodalom első bankjegyét 5, 10, 25, 50 és

100 forintos címletekben. A bankjegyeket 1 és 2 forint címletű ezüstpénz verésével egészítették
ki. 1771-ben megjelentek az 500 és 1000 forintos bankócédulák is. A következő bankjegyek
1784-ben kerültek forgalomba II. József rendelete alapján. Ezeket a bankjegyeket már ezüst-
pénzre is fel lehetett váltani, és Magyarországon is kötelezővé tették a forintos bankjegyek elfo-
gadását. I. Ferenc 1796-ban újabb forintos bankjegyeket helyezett forgalomba. A bankócédulák
elfogadása ettől kezdve mindenki számára kötelezővé vált. 1 és 2 forintos bankócédulákat is
kiadtak, 1 ezüstforint 2 bankócédula forintot ért. 
A napóleoni háborúk idején, miután a franciák elfoglalták Bécset, a pénzjegynyomda Pestre,
majd Nagyváradra költözött, és 1806-ban újabb formájú bankócédulákat hoztak forgalomba.
1809-ben azonban Bécsben a franciák Napóleon vezetése alatt továbbra is nyomták az eredeti
nyomóeszközökkel a korábbi keltezésű bécsi bankócédulákat. Ezáltal kétféle bankócédula is
forgalomban volt, és mivel csak a bankjegy papírjának árnyalatában különböztek egymástól,
mindkettő forgalomban is maradhatott. A napóleoni háborúk után a papírpénz mennyisége már
meghaladta az 1 milliárd forintot, és a pénz értéke folyamatosan romlott. 100 ezüstforintért pél-
dául 445, 1810 decemberében 960, 1811 márciusában 1200 papírforintot kellett fizetni. Emiatt
elrendelték a forgalomban lévő összes forintos papírpénz és értékpapír leértékelését (devalvá-
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mozgást. Ennek alapján a tanács újraszabályozta a választott és a kinevezett tisztvi-
selői járandóságát is.90

E szerint például – nem részletezve a teljes listát –, a főbíró illetménye 120 forint,
valamint 10 öl fa volt. A főjegyző honoráriuma 180 forint, valamint 20 öl fa és 50
font gyertya. A tanácsosok 12 forintot, a deputátusok 6 forintot kaptak. A város haj-
dújának fizetése 16 forint, valamint 2 pozsonyi mérő búza, 12 pozsonyi mérő rozs
és a szokásbeli libéria. 

Rendezték a város „éjjeli és nappali vigyázóinak” illetményét és számát. A
Vigyázó Toronyban éjjel nappal állandóan őrség volt. A város három utcabírájának
vezetése alatt négyen-négyen szolgáltak, így minden éjjel 12 fő vigyázott a város
biztonságára. A város ezen kívül szolgálatban tartott egy, „az órákat megkiáltó bak-
tert” is, ami már nem volt elegendő, ezért felvettek még egy „órakiálltó baktert”.
A Vigyázó Toronybeli óra felhúzásával – mint eddig is –, Langer Ferenc órásmestert
bízták meg. Bár utóbbi kérdésben még várták a nemesség és a város közötti, az Új
Városházára vonatkozó a végleges megállapodást.

A január 20-iki tanácsülésen ismét a piaci rendtartás volt a terítéken: a fazekas
céh sérelmezte a számára kijelölt hely minőségét, ami a Curia vendégfogadó utcája
és annak környéke volt. Jelezték, hogy a kijelölt hely félreeső helyen van, állandó-
an „ronda és tisztátalan” hely azon edények árulására, melyekben az emberek éte-
leinek készítésére és tárolására használnak. Ők azt szeretnék, ha az árusító helyük a
Boltok eleibe, vagy a piaci kút folytatásában letelepedett mesteremberek közé, vagy
azok helyett kapnának placcot.

A tanács meghallgatta a küldöttséget, és elfogadta az érveiket, új helyet jelölt ki,
illetve megváltoztatta néhány árus helyét. Így az edények árusítását a Jursich János
táblabíró háza szegletétől a Jursich, Röth és Ivanovics házak előtt két sorban, két
lépés szélességű utcát alkotva árusíthatnak. Előttük a tej, tejföl, íróvaj, tojás és a
többi hasonló terméket árulók, hátuk mögött a krumpli, árpa, zab, kukorica árusok
foglalhatnak helyet, majd utánuk a zöldségféléket árulók. Kívülük a piac fő utcáján
mint eddig, a sátorozók foglalhatnak helyet. Ugyanakkor a söprűsök, a lapátot,

ció): minden 5 forint értékű bankócéduláért 1 forint értékű úgynevezett váltóforintot adtak cse-
rébe. Ennek két változata volt. Az 1811-ben kiadott Einlösungsschein (amely 1816-ig volt valu-
tája a Habsburg Birodalomnak) hatalmas mennyisége ellenére is hamar kevésnek bizonyult,
ezért 1813-ban az Anticipationsschein nevű váltóforint követte. 1816-ban megalakult az Öster-
reichische National Zettelbank, ezzel újabb devalválást foganatosítottak. Megállapították, hogy
250 váltóforint 100 ezüstforinttal egyenlő. 1825-ben 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 forintos,
1841-ben pedig 5, 10, 50, 100, 1000 forintos új bankjegyek kerültek forgalomba, majd 1847-től
5, 10, 100, 1000 forintos bankjegyek lettek a további fizetőeszközök. 
Forrás: http://doksi.hu/news.php?order=DisplayPrintable&id=783 (2017. 10. 20.)

90 VeML V.102.a. 26. kötet. 59–61.
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gereblyét, villákat és a többi szerszámárulók – akik a piac legszebb részét foglalják
el – a Simoga és a Rajzinger házak háta mögött lévő utcákba kerülnek.91 A tanács
kijelölte Zsolnai István főbírót, Treuer Józsefet és Haubner Mátyást, hogy az új piaci
rendtartást mihamarabb fogadtassa el Kocsi Horváth Sámuel főszolgabíróval. 

A Fecskendőházi peres ügyek befejezése
Közönséges gyűlés volt igen nagy számú részvétellel – az összes tanácsnok,

deputátus és a hatvanasok – 1827. február 21-én, melynek oka: egy szóbeszéd! Is-
mert és már volt róla szó, hogy a városi nemesség feljelentette Treuer Józsefet, rajta
keresztül a városi tanácsot a szerintük helytelen Vigyázó Torony és a Fecskendőház
építése miatt. Megszületett az ítélet is, és ekkor terjedt el az a szóbeszéd, ami miatt
Zsolnai István főbíró közgyűlést hívott össze. 

A városban terjedő híresztelés szerint a nemesség a per miatt a rá eső egyharmad
rész még kifizetetlen költségének átutalása helyett – ami Treuer Józsefet, mint köl-
csönadót illeti –, inkább lemond az épületek rá eső tulajdonjogáról, sőt az építkezés
ideje alatt a részletekben átadott pénz visszakérésből fizetné ki Treuer Józsefet. Erről
– így a városi pletyka –, 1826. május hónapban már egyezséget is aláírattak Treuer
Józseffel.

A tanácsban kérdés, kérdést követett: A város, aki kétharmadban tulajdonosa az
épületeknek, elfogadhatja-e ezt az egyességet? Treuer József ez esetben egyharmad-
ban birtokosa, vagy zálogosa lesz-e az épületeknek? De kérdés az is, hogy a nemes-
ség az egyharmados birtokból elbocsátható-e, és ha igen, milyen feltételekkel?

Megfontoltan és a teljes közösség akaratával lehet csak ezt a kérdést eldönteni –
határoztak a közgyűlésen. Ezért először felolvasták azt a periratot, amit a nemesség
indított Treuer József ellen. A városi tanácsot a bírói ítélet már kizárta ebből a per-
ből. Felolvasták azt a nemesség által készített jegyzőkönyvi kivonatot is, ami Treuer
József és a nemesség közti megállapodást taglalja. Megállapították, hogy az egyez-
séget nem írták alá, a jegyzőkönyvből is csak az olvasható ki, hogy a nemesség elfo-
gadja ugyan az egyezséget, de a kifizetésre, az átruházásra nem intézkedett. 

Hosszú ideig tartott, amíg a felvetődött kérdéseket megtárgyalták, végül két fő
kérdést fogalmaztak meg:

1) Van-e Treuer Józsefnek jogosultsága a nemesség egyharmadának átvétele után
egyezkedni (a várossal)?92 Ebben az egyezkedésben a nemességet ő, vagy a leszár-
mazottja képviselhetné-e?

2) A városi közösségnek van-e joga – mint kétharmadban tulajdonosnak – egy

91 VeML V.102.a. 26. kötet. 74–75.
92 Ez esetben véleményem szerint joga van-e, lesz-e arra, hogy a nemességet, mint a volt egyhar-

mados tulajdonos helyett beleszóljon az épületek működtetésébe, hasznosításába.
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harmadik egyharmados tulajdonút átvenni, és ezáltal az épületeknek a tulajdonát tel-
jes egészében birtokolni?

Az első kérdésre a válasz egységes volt: a város Treuer Józsefnek (és a leszárma-
zottjainak) azt a jogát nem ismeri el, hogy a nemesség egyharmadának képviselője
legyen, valamint az épületek új tulajdonosi jogát sem ismeri el. Az indok megfogal-
mazása is egységes volt: a városban a közbiztonságot egységesen kell kezelni. A
közbiztonság őrzésében a városban lakozó két közösség a nemesség és a polgárság
1/3–2/3 arányban részesedik, ami nem csak részesedés, hanem kötelesség is. Így dön-
tötték el a két épület felépítését, kiegészítését, majd működtetését, alkalmaztak a
közbiztonság őrzésére éjjeli és nappali vigyázókat. „Ezen a köz jussból folyó terhes
kötelességet egy magános személynek által venni, vagy arra által ruházni, s így
annak arról alkudozni, (…) Treuer József úrnak vagy maradékainak ezen harmad-
ban a TTse.(tekintetes) Nemességet reprezentálni teljességgel nem lehet.”93 Itt most
nem egy épületről van szó – folytatja a közgyűlési indoklás –, hanem egy olyan épü-
letről, ami a köz tulajdona, és egy olyan kötelességről, ami az épületekhez kötődik.
Ezt a kötelességet és tulajdont a nemesség áruba nem bocsájthatja, csak annak
adhatja át, aki a kötelességben és a tulajdonban is osztozik. Treuer József ez esetben
csak mint hitelező léphet fel a nemességgel, vagy a várossal szemben, amire ítélet is
van már.

Ami a második kérdést illeti, arra a válasz részben az elsőben is megtalálható. De
távol álljon a városi közösségtől az a gondolat, hogy nemkívánatos tulajdonostársat
lásson a nemességgel a Vigyázó Toronyban és az Új Városházában. Vannak olyan
kérdések, amelyekről eltérő a véleménye a nemesség véleményétől, de azt más
módon kívánja megoldani és nem különválással. Erre okot sem keres.

Ámbátor most is megjegyzi a városi közösség: miután már elkészült a fecsken-
dőkamra, vagyis el lehetett helyezni a tervbe vett mindhárom tűzoltó eszközt, itt
lenne már az ideje annak, hogy a nemesség is szerezze be a rá eső egy fecskendőt.
Már csak ezért is meg kell tartaniuk az egyharmad tulajdonrészt.

A bíróság dönt majd véglegesen a Treuer József adta hitelről, de a különválásról
biztosan nem fog dönteni. Egyébként is: a város csak szóbeszéd útján értesült a
nemesség különválási szándékáról, hivatalos értesítést még nem kapott, így azzal
nem is foglalkozik. Így nem foglalkozik most azokkal a kérdésekkel sem, hogy
milyen feltételekkel venné át a „közös jussal együtt járó örökös terheket?” Ezekről
majd csak akkor gondolkodik, ha hivatalos értesítést kap a nemességtől.94

A terhes kötelesség, ami úgy tűnik, hogy csak a városi polgárságra maradt,
némely apróságnak tűnő döntésben, majd kiadásban is észre vehető. Februárban

93 VeML V.102.a. 26. kötet. 105.
94 VeML V.102.a. 26. kötet. 102–107.
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döntöttek arról, hogy a Vigyázó Toronyban „veszedelem esetén” legyen mivel jel-
zést adni. A nappali őröket ellátják egy vörös zászlóval, az éjjeli őröket pedig egy jó
nagy és világos lámpással. A költségeket az épületek haszonbéréből fedezik, de egy
jótevő a zászló elkészítését már magára vállalta.

Úgy tűnik, hogy Treuer József és a nemesség képviselői között a tárgyalás a nyil-
vánosság – részbeni – kizárásával történt. Mindenesetre a nemesi közösség 1827.
március 24-iki közgyűlésén Kocsi Horváth Sámuel és Stojánovics János jelentették,
hogy Treuer József és a nemesség közötti egyességet még nem hitelesítették.
Egyúttal arról is beszámoltak, hogy a városi közösség nem ismerte el Treuer Józsefet
birtokos társnak, sőt birtokon belülre sem engedi. Inkább a városi tanács kívánja
megvenni a nemesség egyharmad tulajdonát. A közgyűlés ismét megbízta küldötte-
it, hogy most már a városi tanáccsal – bevonva Treuer Józsefet –, egyezzen meg a
nemesség hasznára és előnyére. 

Május 26-án kaptunk tudósítást arról, hogy megvásárolták a piaci márványkút
nyomócsöveit is a kőszegi városi tanács ajánlatára. A fenyőcső 8 hüvelyk95 vastag-
ságú és 3 hüvelyknyi bőségű, aminek ára 2 forint 15 krajcár/öl. A várból a víz leve-
zetéséhez 160 öl hosszúságú fenyőcső kell. Mivel minden cső két ölnyi, ehhez még
kell 80 puskavas is a csövek összekacsolására. Az ácsmunkát Prucsner Mátyásra
bízták, aki 20 segéddel látott a munkához, az árokásást pedig Vizler János kőműves-
mester végezte. A tanács úgy látja, hogy a cserét nem a városi kasszából fizeti,
hanem megkeresi a környéken lakókat, hogy ki-ki vagyoni helyzete szerint adakoz-
zon, mivel a kút felépítése, a víz lehozatala közadakozásból történt. Egyébként a
költség 660 forintra rúgott.

A piaci kút javítási költségeinek adakozására Zsolnai István bíró június 9-re
meghívta a piac mellett lakókat. A meghívást elfogadta Vidra Ferenc szabó, Schiller
János kereskedő, Sörházi János posztós, Schmidt Mihály kőszerszámos kereskedő,
Vásonyi István könyvkötő, Jordán Bernát lakatos, Hall János kalapos, Kopácsek
Ignác kolompáros, Pakmel Gáspár kéményseprő, Lachman János varga, Klug Ignác
pék, Aradi Mihály boltos, Hernberger Constantin, Kühner Adolf, Balog János,
Prucsner Mátyás ács és Vizler János kőműves. Először a főbíró ismertette a már-
ványkút építési költségét, ami 4754 forint 54 krajcár volt. Közadakozásból csak 346
forint 27 krajcár jött össze, a fennmaradó részt a műkedvelő színielőadások tartása-
kor beszedett jegyárak adták ki. Ezen az összejövetelen a jelenlévők ismét tettek fel-
ajánlásokat, azoknak felét be is fizették. Hernberger Constantin és Külner Adolf
ismét vállalták, hogy műkedvelő színielőadásokat fognak tartani, és az azokból
befolyt jegyárakat ismét átadják a piaci márványkút javítására, építésére. 

95 Hüvelyk: hosszmérték; 2,6 cm (királyi), 2,63 cm (pozsonyi)
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Júniusban Treuer József „közönséges városi gyámatya” három kötetben leadta a
városi tanácsnak az árvavagyon elszámolását. Bár minden évben beszámolt az árva-
vagyon helyzetéről, most elsősorban az Úriszék kötelezte egy feljelentés miatt. A
tanács Treuer József számadó gyámatya úrnak a gyanú alól való felmentésére –
„melybe a dolgoknak mibe létét nem tudók által kevertetni tapasztaltatnék” –, meg-
jegyezte, hogy a harmadik kötethez kapcsolt legvégső eredmény szerint az árva
kassza 61.463 forint, a követelés pedig 71.628 forint, amit megküld a vizsgáló Úri-
széknek is.

Hasonló számadást adott be Treuer József, de ekkor mint a betegház építésére
megbízott tanácsos. A számadás 11 évet és 2 hónapot ölelt fel, mellékelve minden
nyugta és számla. Majd a tanács kijelenti: „Addig is a tisztelt számadó úrnak ezen
publikum épület költségeinek öszve szerezgetése, materiáléknak megszerzése, s az
építésnek már annyira vitele, hogy több esztendők óta födél alatt ál, és a pincéje
hasznot is hajt, s rövid időn a betegeknek abba felvételére benne egynéhány szobák
elkészíttődhetnek, mind ezek mellett mondván, tett huzamost való s legkevesebb juta-
lom nélkül tisztán emberi, s a közhaszon mellett buzgó szeretetből tett fáradozásai,
itt örök emlékezet okáért megismertetnek és bejegyeztetnek.”96

Sokáig nem kellett várni a városi polgároknak, hogy a nemesség előálljon javas-
latával és bejelentse: megválik a Vigyázó Torony és az Új Városháza egyharmados
tulajdonrészétől. A nemesség képviseletében Kocsi Horváth Sámuel főszolgabíró,
Stojanovics János táblabíró, Szél Ferenc perceptor, és Miklós György deputátus
kereste meg a városi tanácsot, hogy egyeztessenek az eladásról akár a városnak, akár
Treuer Józsefnek. A tanács úgy döntött, hogy ez az egész városi közösséget érinti, és
így a teljes magisztrátust, a hatvanasokat is meghívja.

A nagygyűlés előtt voltak „kisebb” ügyek is, mint a Fekete Sas patika és Langer
Ferenc kávéháza közötti, a Buhim völgyi utcára levezető köz97 kőkorlátjának javí-
tása, amit Pukolai Ferenc, valamint a Buhimvölgyi és a Cserháti lakosok felajánlá-
sából készítettek el. Mindezt a tanács helyeslőleg tudomásul vette. Örömmel vette
tudomásul a tanács, hogy a piaci márványkút csöveinek javítására megtartott
műkedvelő előadáson ismét jelentős összeg gyűlt össze. Ugyanakkor a döntést –
bővebb megfontolás alá véve –, egy másik ügyben a legközelebbi ülésre halasztot-
ta. A javaslatot Ruzicska Ignác, a magyar polgár katonaság „muzsikai igazgatója”
tette: „ha hogy ezen társaság tovább is fenn állani és tartatni kíván, a muzsikások
taníttatása, s instrumentumok szerzése eránt intézetet javasol”.98

96 VeML V.102.a. 26. kötet. 151.
97 A levezető köz, a mai Sörház lépcső az Óváros tér 26. és a Rákóczi utca 8 között. Lőrinczi

Ferenc szíves közlése alapján.
98 VeML V.102.a. 26. kötet. 226.
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Elérkezett 1827. november 1-e, a bíróválasztás ideje. A képviselők felbontották
a javasoltak neveit tartalmazó borítékot, benne az öt jelölttel. Közülük – bár Zsolnai
István erősen szorgalmazta a voksolást –, a közösség voksolás nélkül közfelkiáltás-
sal ismét Zsolnai Istvánt választotta meg a város főbírájának.

December 15-én sor került az elkészült levéltári szekrény (Téka) elhelyezésére.
Előtte Csirke János főjegyző szétszedette a régi polcokat, a levéltári szobát kifestet-
te. Az összeállított szekrénybe – „amely négy almáriumokból vagyon összetéve” –
fel is állította, az újrarendezett iratokat pedig elhelyezte az új tároló szekrényben. A
tékát Török Mihály asztalos készítette, összesen 300 forintért. 

Decemberben újjászervezték a német, majd 1828 februárjában a magyar polgár
katonaságot. A magyar polgár katonaság újjászervezésekor megalakították a „muzsi-
kai kart” is Ruzicska Ignác vezetésével. Ismerjük meg a zenészeket is: piccolista
[fuvolás] Handel József, klarinétosok Szammer Péter, Belcsák János, Farkas Sándor,
másod klarinétosok Tomsics Mihály, Morvai János és ifj. Besenyő István. Fagottis-
ták Sörházi János, Szakács József, ifj. Vecsei József, hornisták [kürtösök] Kovács
János takács, Magyar György, Illikman János. Trombitások Rozmán József, Kis
Ádám és Balcza Márton tobak. Kisdobos Pápai Horváth János csapó, nagydobos
Nagy Sámuel asztalos, csengetős Császár István. Aki nem gyakorlott muzsikus,
azok 10 forintot kapnak a tanuláshoz a társaság pénztárából.99 Sajnos, a megalaku-
lás után sokáig nem tudtak együtt gyakorolni és játszani, mert az 1828. március 29-
iki tanácsülésen bejelentették, hogy Ruzicska Ignác elvállalta a püspöki karigazga-
tói állást. A 15 éves helytállását a magyar polgár katonaságnál jegyzőkönyvi köszö-
nettel ismerték el. Helyette Handel Józsefet nevezték ki.

Április 26-án a tanács megbízta Zsolnai főbírót, Treuer Józsefet és idős Suly
Antalt, hogy a Betegház területét szemrevételezze, majd keressék fel a veszprémi
püspököt és tegyenek javaslatot a kijelölt terület megszerzésére. A Betegház ugyan-
is egy olyan terület közepén áll, amely még nincs a városi közösség tulajdonában. A
terület északi, vagyis a felső részén egy templomot kívánnának építtetni. A déli
részén a temető árkáig lehetne terjeszkedni. Egyébként is a jelenlegi Kaszárnya
dombon lévő házak, a Felsőörsi országút, a temető árka és a vármegye szedreskert-
je által bekerített területnek szinte a közepén épült fel a Betegház. Ezt a területet kel-
lene város örökös tulajdonába átvenni.

A Fecskendőház és a Vigyázó Torony átvétele
1828. május 3-án Zsolnai bíró beszámolót tartott. Mint mondta: Rohonczy János

első alispán az elmúlt kedden (április 29.) magához kérette őt, a város főjegyzőjét,

99 VeML V.102.a. 27. kötet. 62.
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valamint három tanácsost egy egyeztető tárgyalásra. A tárgyalás lényege: a nemes-
ség közvetítőnek kérte fel az első alispánt, hogy megállapodjanak az Új Városháza
és a Vigyázó Torony egyharmad tulajdonának átvételéről. Közölte, hogy a nemesség
a maga részéről már ki is jelölt hat főt, akiket felhatalmazott az egyesség megköté-
sére. Kérte, hogy a város is jelöljön ki meghatalmazottakat és május 4-én a megye-
házán jelenjenek meg az egyeztetésre. A főbíró vezette küldöttség és a városi tanács
is teljes bizalmáról biztosította Rohonczy első alispánt, és röviden emlékeztették a
múlt esztendei határozatukra. 

A tanácsülésen – amelyen jelen voltak a hatvanasok is –, tájékoztatták a résztve-
vőket arról, hogy Treuer József, akinek a nemesség még mindig adósa az építési köl-
csönnel, az egyharmados tulajdon átvétele után kész azt a városnak kedvező feltéte-
lekkel átadni. Végül a következő tárgyalási feltételt határozták meg a küldötteknek,
olyan meghagyással, hogy csak az itt leírt egyezséget köthetik meg: „Az Új
Városháza és a Vigyázó Toronybéli egyharmados tulajdona a többször tisztelt
Nemességnek, a város részére által vétessen, s így azoknak birtoka purizáltasson
[írásban letisztázzon]. Úgy mindazáltal, hogy azokon épületekkel összekötve lévő
közterhek egyharmad részben való viselése, a T. Nemesség részére tovább is, és
örökké fennmaradjon, sértetlenül álljon, s ennek fundusáról [birtokáról] most ezen
egyesség által örökös és állandó gondoskodás publica [köz java] tekintet alatt téve
légyen.”100

A tanács meghatalmazottaknak kijelölte: Zsolnai István főbírót, Csirke János
főjegyzőt, id. Suly Antal, id. Devecseri István és Csehszíjártó István tanácsosokat,
Halász János, Szemerey Sámuel és ifj. Suly Antal deputátusokat, a hatvanasok közül
öreg Gvárdián Jánost, Jungbaur Ferencet és Vincze Ferencet. 

A nemesi közgyűlés az április 17-iki közgyűlésükön kérte fel és jelölte ki a tár-
gyaláson résztvevő és maghatalmazott küldötteit. Felkérték Esztergomi Ignác tábla-
bírót, Márkus Antal főjegyzőt, több deputátust és a perceptor Szél Ferencet. 

A tárgyaláson történtekről – vagy, ahogy a jegyzőkönyvben olvasható: próbaal-
ku – a május 6-iki kibővített városi tanácsülésen számolt be Zsolnai István. A
nemesség részéről a május 4-iki egyeztető tárgyaláson Rohonczy első alispán előtt
végül Kocsi Horváth Sámuel főbíró, Stojánovics János táblabíró, Szél Ferenc per-
ceptor, Tumler Henrik és Miklós György jelentek meg. Mindkét fél ismertette a
tanácsülési meghatalmazásokat, illetve a város a saját feltételeit.

A város ismét szorgalmazta, hogy a nemesség szerezze be már végre (már több
mint 20 éve kérik) a harmadik tűzi fecskendőt. Foglalják írásba azt is, hogy a nemes-
ségnek örökös és állandó feladata hozzájárulni a tűzoltó eszközök megvételéhez,
úgy, mint lajtkocsi, tűzoltólétra, csáklya, bőrvödör. De ugyanígy hozzá kell járulni a

100 VeML V.102.a. 27. kötet. 103.
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toronyban szolgálatot teljesítő őrök ellátásához, bérezéséhez. Mindezt természete-
sen írásba fektessék.

A nemesség képviselői kijelentették: abból a pénzből, amit a két épület építésé-
re fordítottak, és ha azt a városi közösség visszaadja, megvásárolják a hiányzó tűzi-
fecskendőt, sőt annak a Séd környékén építenek egy tárolót is. De ugyanígy hozzá-
járulnak az egyéb eszközök beszerzéséhez és vásárláshoz.

A két egyező vélemény elhangzása után a tárgyalást vezető első alispán gyakor-
latilag kezességet vállalt a nemesség ajánlatának végrehajtására, majd az okiratok
megszerkesztésére is. A kérdés már csak az volt: mit kér a nemesség az egyharmad
jussért?

A nemesség ajánlata – gyakorlatilag mint eladó fél – a következő volt: Azon az
összegen felül, ami a nemesség adóssága Treuer József felé, csak az évenként átadott
építési költséget kéri vissza. Ez az összeg (ami a teljes építési költség egyharmada)
4867 forint 54 krajcár, de a nemesség megelégszik kerek 4000 forinttal. Az épületek
bérbeadásából befolyt haszon egyharmadából törlesztik a Treuer-féle adósságukat. 

A város képviselői más állásponton voltak: az épületeket már 10 esztendeje,
hogy átadták. Sok minden változott, az épületek vesztettek értékükből, így a város –
mint vevő –, Treuer József kölcsönén felül csak 2000 forintot kész ajánlani. De
ragaszkodnak a már ismertetett feltételekhez is, mint a hiányzó tűzoltó eszközök
beszerzése, karbantartása, továbbá a Treuer József ellen 1823 óta folyó per meg-
szüntetése is.

A tárgyalást vezető Rohonczy János három nap haladékot adott a feleknek, hogy
tanácsülésen tárgyalják meg a már ismertetett álláspontokat és utána ismét találkoz-
zanak. A város képviselői ragaszkodtak az ajánlatukhoz: 2000 forintnál többet nem
kínálhatnak, illetve a Treuer József által adott kölcsön teljes visszafizetését is köve-
telték.

Treuer József azonban új javaslattal állt elő: mind az elszámolási pertől, mind a
nemesség ellen kezdődő adóssági pertől ő és örökösei elállnak. Ezt elsősorban
magas korával indokolta. Javaslata szerint kész a nemesség részére megállapított
kölcsönösszegből 1000 forintot a városnak adni, továbbá a nemesség tartozása fejé-
ben levonásra kerülő, és az Új Városháza jövedelmének egyharmadát átadja a
nemesség részére, valamint átadja a városnak az 1825., 1826. és 1827. évről kapott
bérleti díj rá eső egyharmadát is. Tehát gyakorlatilag Treuer József lemond arról a
kölcsönadott pénzről, amit a két épület építésekor, mint kölcsönt biztosított a nemes-
ség részére.

A városi közösség – kibővített létszámban –, másnap, május 7-én folytatta a saját
álláspontjának a kialakítását. Mindenek előtt előterjesztették Treuer József javasla-
tát. A város úgy értékelte, hogy a nemesség a 4000 forintos ártól nem állt el, azt
tekintette kiinduló összegnek. A javaslat szerint a nemesség fizet 2000 forintot,



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/1

58

ehhez jön a Treuer József által felajánlott 1000 forint, valamint a három év átadott
bérleti díja, összesen 268 forint 19 krajcár. Így a 4000 forinthoz hiányzott még 731
forint 41 krajcár. De „azért a városi közösség is ezeken megnyugodott,”101 vagyis
elfogadta azt. Így Treuer követelése a nemesség felé a korábban megállapított 5000
forint helyett 4000 forint lett. Ezt azonnal írásba is foglalták és megbízták a küldött-
séget ezen álláspont képviseletére.

A következő egyeztető tárgyalásra június 6-án került sor. Erről a tárgyalásról elő-
ször a június 12-iki nemesi közgyűlésen számoltak be, ahol megjelent Kocsi
Horváth Sámuel, mint a vármegye főszolgabírája, Kopácsy József, a vármegye
aljegyzője és a vármegye több esküdtje is. 

A közgyűlésen Stojánovics János a városi tanács és a nemesi közösség között
elfogadott és aláírt egyességet ismertette. A megállapodást három példányban írták
alá a szükséges megerősítésekkel együtt. Ebben a városi tanács elfogadta a 4000
forintos kártérítési összeget, amiből 2000 forintot azonnal kifizetett. A fennmaradó
összeg átutalására a következő Szent Mihály napjáig vállaltak határidőt. A pénzbeli
kifizetés mellett a nemesség elállt a folyamatban lévő és Treuer József elleni per
további folytatásától. 

Az előbbi, a nemesi közgyűlésen már ismertetett egyeztető tárgyalásról a városi
közösségnek a június 16-iki tanácsülésen számolt be Zsolnai István. Bemutatták azt
az egyezséglevelet, melyet a képviselők aláírtak: vagyis a nemesség és a városi
közösség között megtörtént a megállapodás a két épület átadás-átvételéről. A városi
közösség a nemességnek átadta a 2000 forintot, majd a megállapodás saját példányát
a levéltárba helyezte. Ugyancsak elkészítették és a levéltárba helyezték a város és a
Treuer József közötti megállapodás szerződését is. Végezetül megszűnt az a per is,
amit a nemesség indított Treuer József ellen, ami szintén az egyezség egyik feltéte-
le volt.

A városi közösség ezzel a szerződéssel egyedüli tulajdonosa lett a korábban
közösen felépített Fecskendőháznak és a Vigyázó Toronynak. A jegyzőkönyvben ezt
így záradékolták: „Az Új Városháza a Vigyázó Toronnyal együtt a városi polgári
közönségnek magányos tulajdona. Következőleg az az egybeköttetés, melyből a ház
homlokzatán álló chronostikon eredett, s a Vigyázó Torony gombjában a réz pikszis-
be a nemesség irománya is betétetett, már megkülönböztetve légyen: tanácskozás
alá terjesztetett az, hogy ezen a közös birtokot jelentő, sőt bizonyító emlékekkel a
város mi tévő legyen?

A torony gombjában lévő irományra nézve, minthogy azt maga a nemesség is
szinte körömszakadtáig is vitatta, hogy abból ő ellene a tulajdonosságra okot hozni
nem lehet, s azt el sem is vállalta: e részben annak itt is figyelmesen való bejegyzé-

101 VeML V.102.a. 27. kötet. 110. 
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se elégségesnek találtatott, annyival inkább, mivel azon eredeti per is, melyben ezt ő
maga vitatta, a város archívumába lészen betéve, és így ha valaha az ellenkezőt töre-
kednék, saját fegyvere ő maga ellen elégséges oltalomul szolgálni fog.

A chronostikonra nézve: hogy az a közelebbi kimeszeléskor onnét levakartasson,
megsemmisíttessen. Helyette pedig oda e mostani esztendőhöz alkalmaztatva másik
készíttessen, megrendeltetett. Ennek célirányos elkészítése főjegyző úrra (ki amaz
előbbit is készítette) bízatott.”102

Az új kronosztikon szövegét Csirke János főjegyző elkészítette (bár erről a jegy-
zőkönyvekben nem olvasható bejegyzés), amit kiírtak a Fecskendőház oromzatára:
VÁROSI POLGÁROK PÉNZÉN ÉPÜLE FÖL E HÁZ / ITT TÜZI PVUSZTITÁS
VÉDELEM ESZKÖZE ÁLL. A régi felirat levakarása, majd az új elhelyezésének
időpontja szintén kérdéses. De minden bizonnyal a július-augusztusban befejezett
nagy átalakításkor, amikor Vizler János kőműves 186 forint értékű átalakítást, illet-
ve Prucsner Mátyás ácsmester 85 forint értékű munkát végzett a Vigyázó Toronynál. 

Az egyesség megtörtént, a szükséges iratok a levéltárba kerültek: és a nemesség
hirtelen ráébredt, hogy vásárolni kellene „vízi puskát, avagy úgynevezett fecskendő-
ket”.103 Ezért elhatározták, hogy megbízzák Kocsi Horváth Sámuelt, hogy Pesten
vegyen a nemesség részére egy nagyobb és egy kisebb fecskendőt. Sőt azzal is meg-
bízták, hogy a káptalannál járjon el az érdekükben: az egyik fecskendőt a Káptalan
ügyvédjének a lakásán helyezhessék el.

Kocsi Horváth Sámuel 1828. augusztus 31-iki nemesi közgyűlésen már azt jelen-
tette, hogy a két fecskendőt – vízi puskákat – Pesten megvásárolta, sőt azokat már
le is hozatta Veszp-rémbe. Sikerült az egyesség a káptalannal is, így az egyik – a
nagyobbik – fecskendőt a Séd folyónál, a káptalani ügyvéd háza mellett felépített
épületben helyezte el. A másik, a kisebb fecskendőnek a vásárálláson kell keresni
egy alkalmas helyet. Az előző fecskendőtárolónak hat kulcsot készítettek, amiből
egyet átadtak Zsolnai István városi bírónak is, hogy ha szükséges, azonnal haszná-
latba tudják venni. De meghatározták a következőket is: „mind a két vízipuskára
nagy betűkkel írattasson: Ezen vízi puska a veszprémi nemességé, és mind a kettőre
való különös felvigyázásra n. Szinay Ferenc lakatos mester felszóllíttatván”.104

Végül ezzel az epizódnak tűnő esettel zárult le az új építmények zárszámadása,
Treuer József, a város és a nemesség különös egyezsége. 

Több publikációban is olvasható: a városi nemességnek köszönheti Veszprém,
hogy megmenekült a most Tűztoronynak nevezett régi bástya. Véleményem szerint
ez tévedés. A bástya kizárólag a város „nemtelen közösségének”, a városi magiszt-

102 VeML V.102.a. 27. kötet. 128–129.
103 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 246.
104 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 249–250.. 
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rátusnak köszönheti létét. Emlékezzünk rá, hogy a nemesi közösség kategorikusan
nemet mondott arra, hogy a régi bástyával foglalkozzanak. A cívis közösség viszont
úgy döntött: az anyagi lehetőségeinek határáig is elmennek, csak hogy megépüljön
a Fecskendőház, és mellette megmaradjon – természetesen új funkcióval – a régi
bástya. A nemességnek „csak” annyi volt megmaradásában szerepe, hogy nemes
Tumler Henrik tervei alapján készült a Fecskendőház, illetve a bástya átépítése.
Minden bizonnyal pénztelenségük mondatta velük azt, hogy nem támogatják az
átépítést, majd később, hogy átadták a városi közösségnek a teljes épületegyüttest. 

Miután rendezték a tulajdonviszonyokat, szeptember 6-án elosztották a „Tűzi
fecskendő kamarájának” kulcsait is: az egyik az ún. sessió szobában az óra alatt, a
2. a hajdú szobájában, a 3. a tűzi inspektor ifj. Suly Antalnál, míg a 4. Kopácsek
Ignác kolompárosnál, aki egyébként a tűzoltó eszközök karbantartását is végzi.
Azonnal dolga is akadt, miután jelezték, hogy a város egyik fecskendője meghibá-
sodott, a rézbetét hasznavehetetlen, a vizet nem nyomja kellő erővel és a tároló ládát
korhasztja. A javítást azonnal megrendelték.  

Ezen időszakban még két említésre méltó eseményről olvashatunk a nemesi köz-
gyűlések jegyzőkönyvében: az augusztusi 31-iki közgyűlésen a vármegye első alis-
pánja tájékoztatja Veszprém nemesi közösségét, hogy „a most fennálló N. Vármegye
házának elmúló állapotjára és időközben a megyebeli nemesség megszaporodott
számához képest annak szűk voltát bölcsen belátván, s azért egy új vármegye házá-
nak felépítését meghatározván.”105 A város nemessége lelkesen támogatja az elkép-
zelést, de a szegénységére hivatkozva 200 forintot ajánlottak fel az építkezésre.

Csirke János főjegyző menesztése
Az 1828. november 5-iki városi közgyűlésen – közvetlenül a bíróválasztó után –,

a közösség felmondott a több mint 22 évig főjegyzői szolgálatot letöltő Csirke
Jánosnak. A végső lökést a felmondásra a városi lakosok többrendbeli panasza adta.
A lakosok sérelmezték, hogy más hivatali munkái miatt nem törődik a város ügyei-
vel, ezáltal nagy lett az elmaradás. Nem kellő igazsággal osztotta el a katona-beszál-
lásolásokat, a városházánál jogtalan helyiség foglalásokat hajtott végre, a város szé-
náját a maga lovaival etette meg. 

A hatvanasok által beadott 15 rendbeli panaszt oldalakon keresztül sorolták, de
külön adott be észrevételt más városi lakos is.106 A tanács sok panaszt elfogadott,
némelyeket elutasított. Mindenesetre úgy határozott, hogy azonnali hatállyal fel-
mond a főjegyzőnek, és olyat alkalmaz, aki csak a város ügyeivel fog foglalkozni. 

Egy küldöttséggel behívatták Csirke Jánost, közölték vele a tanács döntését.

105 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 247.
106 VeML V.102.b. 19. doboz, 316. fsz.
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Ekkor is kiemelték elévülhetetlen érdemeit, amit a városért tett. Csirke János meg-
értette a felmondást, és „illendően elköszönt” a városiaktól.

A közgyűlés azonnali végrehajtást is elrendelt, kinevezett egy 12 tagú bizottsá-
got, akik haladéktalanul átvették a levéltár és a jegyzői irodákat és kulcsait. Csirke
Jánosnak az azonnali felmondás nem jelentette az azonnali kiköltözést a városházán
lévő lakásából. Arra Szent György napig kapott haladékot, addig az illetményét is
fizette a város.107

A felmondás más azonnali döntést is igényelt: a betegház építésével kapcsolatos
jegyzői feladatok nem tűrtek halasztást. Ennek koordinálására Treuer Józsefet
nevezték ki, aki egyébként is az építkezés felügyelője volt. Ő Pap János108 ügyésszel
nézette át az iratokat, melyek rendezése elmaradt.

Még novemberben szó volt a piaci márványkút javítási költségeinek összeszedé-
séről. Ekkor jelentette a tanácsnak Scheller János fűszerárus és a márványkút fel-
ügyelője, hogy ő vállalja az adományozók által adott pénz kamataiból a kút állandó
rendben tartását. De ehhez – említi még a felügyelő –, ki kellene fizetni már végre
Treuer Józsefnek a kút készítésére a saját pénzéből fizetett költségeket. A tanács elis-
merőleg jegyzi fel Treuer József bőkezűségét és kéri, hogy mihamarabb készítse el
azt a listát, amit kifizetett a kút építésére.

A város új főjegyzője
Végül a december 11-iki közgyűlésen sor került az új főjegyző kinevezésére is.

Zsolnai István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy eddig ő vitte a főjegyzői hivatalt, de
decemberben megkezdődik Veszprémben is az országos összeírás (népszámlálás).
Ez pedig teljes értékű főjegyzőt kíván, aki a szükséges iratokat, határozatokat elké-
szíti. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy igen sokan adtak be pályázatot, vagy jelent-
keztek a főjegyzői posztra. Így Kovács József Somogy vármegyei ügyész, Rózsa
Károly pesti ügyvéd, Rózsás Lajos és Mészáros János, szóban jelentkeztek a városi
bírónál Gombás Mózes, Török Lajos, Börötzki Péter ügyészek, Hegedűs János rátó-
ti számtartó és Kósa János rátóti ispán. Végül közölte, hogy igen sok városi lakos
javasolta és kérte, hogy a főjegyzői hivatalra nevezzék ki Pap János veszprémi
ügyészt.

A tanács hosszasan tárgyalt arról, hogy ki legyen a város új főjegyzője, azt a
jelölt milyen feltételekkel foglalhatja el. Végül – kiemelve, hogy minden jelentkező
nagyszerű ember –, Pap János mellett döntöttek, mert „legösmeretesebb, s a városi-
akkal némi nemű tekintetekben mintegy összekötésben is állna, egyébiránt az ő egye-
nes lelkisége, a munkásságban az állhatatossága, a társalkodásban, s az emberek-

107 VeML V.102.a. 28. kötet. 5–7.
108 Pap János később feleségül vette Treuer József lányát, Teréziát..
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kel való bánásban az ő szelíd leereszkedése, s tökéletes erkölcse dicséretre méltók-
nak találtatván”.109 A feltételek a következők voltak, amit a jelölt elfogadott:

– Fizetése évi 150 forint.
– A városházánál lakást kap, ami áll három szobából, egy konyhából és fél pad-

lásból. Felülről és alulról egy spájz és egy pince tartozik a lakáshoz. A feltételek sze-
rint, ha tehenet akar tartani, kettőt a város istállójában tarthat, de a saját költségén.

– Évenként kap a város erdejéből 10 öl fát, amit felvágatva behordanak a la-
káshoz.

– Minden évben kap 50 font faggyúgyertyát.
– A kiadandó ház-, kert- és földlevelekből 1 forint/darab a járuléka, illetve a vég-

rendeletek után járó adóból a rá eső része.
– Kiküldetés esetén ugyanolyan ellátást, kedvezményt kap, mint a városi taná-

csosok.
– Ha a város levéltárában végzi a regesztálást, naponként kap 1 forintot.
– A város kiköti, hogy a jelenlegi ügyvédi munkája mellett, – a lókúti uradalmi

ügyvédi és Tallián Pálné ügyvédje – más ügyvédi munkát nem vállalhat. Munkájá-
nak segítésére egy helyettes jegyzőt fognak alkalmazni.

– A főjegyzői hivatalt csak elfogadható ok miatt lehet felmondani, a megszűnte-
tés bejelentését mindkét félnek negyedévvel előtte kell jelezni, ami Szent György
nap, vagy Szent Mihály nap előtt értendő.

Az új főjegyző beiktatására 1829. január 7-én került sor. A főjegyző megfogad-
ta, hogy minden erejével a város érdekében munkálkodik, majd letette a hivatali
esküjét és elfoglalta a főjegyzői széket. 

Treuer József halála
Az 1829. április 13-ai nemesi közgyűlésen Veszprém vármegye főszolgabírája,

Kocsi Horváth Sámuel ismertette a vármegye közgyűlésének határozatát, hogy a
„nemességnél még eddig szokásban nem volt bírói hivatal ezúttal behozattassék, s e
végre egy alkalmatos személy a majdan candidálandók közül választassék, s egyút-
tal annak honoráriuma is kiszabattassék”.110 A nemesek gyülekezete örömmel vette
a bírói hivatal bevezetését, azonnal jelölte a bírói tisztre Szél Ferencet, Miklós
Györgyöt, Csikász Józsefet és Tamásy Istvánt, akik közül Szél Ferencet választották
meg Veszprém város nemesi közössége első bírájának. Honoráriumát egy évre 30
forintban állapította meg. A bíróválasztás után új tisztségviselőket választottak, illet-
ve néhány régebbi személyt erősítettek meg a választott tisztségükben.

Májusban a nemesség sürgetésére a tanács hitelből, de kifizette az esedékes rész-
letet, ami az Új Városháza vételárából még hiányzott.

109 VeML V.102.a. 28. kötet. 35. 
110 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829. 252.
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Treuer József, mint tanácstag, továbbra is viselte a városi gyámatya nehéz és
terhes hivatását, emellett továbbra is ő volt a Betegház (Kórház) építési felügyelő-
je is. Ugyan betegeskedett, de a tanácsülésekre lelkiismeretesen eljárt. A tanács
azonban igyekezett tehermentesíteni is. Több alkalommal ifjú Suly Antalt bízta
meg azokkal a munkákkal, amiket Treuer Józsefnek kellett volna végezni, elsősor-
ban kórházi számadások elkészítését, és a kórház működtetéséhez szükséges esz-
közbeszerzéseket.

Gyakorlatilag a halála napjáig dolgozott. Elsősorban a gyámatyai számadásokat
szerette volna elkészíteni, de az 1829. június 16-án történt halála megakadályozta
ebben. 

Halála után megtörténtek a megüresedett székének betöltésére indított jelölések,
választások. Tanácsosi helyére ifjú Suly Antalt választották, és ugyancsak őt válasz-
tották meg a betegház építési felügyelőjének is.

Az 1829. november 29-iki közgyűlésen mutatták be, illetve tárgyalták a Treuer
József örökösei által átadott gyámatyai számadásokat. Az örökösök – Stein György-
né (Treuer Éva) és Pap Jánosné (Treuer Terézia) – leszögezték, hogy apjuk hirtelen
halála miatt nem tudták pontosan elkészíteni a számadásokat. Előfordulhat, hogy hi-
báztak, esetleg a kamatokat rosszul számolták. Mindenesetre a végeleges vizsgála-
tig, ha ők kapnának vissza pénzt, azt Zsolnai István bírónál – aki ekkor még a gyám-
atyai hivatalt is vezette –, hagyják. Ha pedig tartozásuk lenne, azt természetesen
magukra vállalják. Mindenesetre az örökösök által elkészített beszámoló szerint
1429 forint többletkamatot mutattak ki, amit az esetleges későbbi hiányok pótlására
meghagytak Zsolnai Istvánnál.111

Az 1829. október 31-iki tanácsülésen már a tanács intézkedett a városi főjegyző
felé, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot az új gyámatya személyére, miután
Treuer József meghalt. A választásra a szokás szerint megtartott novemberi bíróvá-
lasztáson került sor – ezúttal is felhangokkal. A városi polgárság jó része ismét sérel-
mezte, „… hogy az 1826., 1827., 1828. és 1829. a város szakadatlanul gyakorlott
jussai és szokásai ellenére a protestáns polgároknak a bírói candidátióból lett kiha-
gyása …”112 ismét megtörtént. Ennek ellenére közakarattal újraválasztották Zsolnai
Istvánt. Következett a Treuer József halála miatt megüresedett hivatalvezetői széké-
nek betöltése. A posztra öt személyt jelölt Zsolnai István bíró, azonban a tanács más-
képpen döntött. Treuer József betegsége és hirtelen halála miatt nem tudta elkészí-
teni a számadásokat, nem tudta hathatósan védeni az árvák vagyonát. A tanács úgy
ítélte meg, hogy mindez csak a bírói hatalom összekapcsolásával lehet gyorsan meg-
oldani, ezért gyámatyának választották a városbírót, Zsolnai Istvánt. Mint gyámatya,

111 VeML V.102.b. 28. doboz, 1829/1830, 34. fsz.
112 VeML V.102.a. 28. kötet. 3.
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Zsolnai István azonnal átvette az árvák vagyona kezelését. A leltár szerint ekkor az
árvák vagyonának tőkéje 68 254, illetve ennek kamat 8944 forintot tett ki. 

Írásokat, jegyzőkönyvi bejegyzéseket nem találtam arról, hogyan ment végbe
Treuer József 1829. június 16-án történt temetése. Abban biztos vagyok, hogy az
egész város gyászolta, hiszen népszerű, megbecsült ember volt. Veszprémbe érkezé-
sétől kezdve csak a városnak élt, mint azt több tette is bizonyítja. Sírja az alsóváro-
si temetőben van, szemben a Sándorffy család kriptájával. Illetve csak volt, mert
1945-ben a sírját eladták, rátemetkeztek.113 Csak remélni tudom, hogy követték az
akkor szokásban volt és előírt gyakorlatot: a sírban korábban eltemetett személy
földi maradványait össze kellett szedni, majd egy faládában a sírgödör bal sarkába
elhelyezni.

Az 1830. január 16-án a tanács átadta az elkészített jegyzék alapján a megválasz-
tott ifjú Suly Antalnak, az „újonnan épített Nagy Ispotály gondviselőjének” a kór-
ház javait, illetve leírták az épület állapotát, készültségi fokát. Treuer József halála-
kor – mint betegházi gondviselő –, az „Új Ispotály Ház” falai és tetőzete teljesen
elkészült. Ennek hossza 19 öl (36 méter), szélessége 8 öl (15 méter) volt. Az épüle-
ten kívül felépült egy „gyalog szék” (secessus – itt: árnyékszék), ami 2 öl (3,6 méter)
hosszú és 1,5 öl (2,7 méter) széles. Az épület alatt elkészült a pince is. A pince felett
van három nagy és egy kis szoba ablakokkal, ahol a kőműves munkákkal már végez-
tek. Az ispotály (a betegápoló épület) szoba lapos kövekkel már leburkolva. A folyo-
só téglával lerakva, a kőműves munkákkal is végeztek, a folyosó végén lévő abla-
kokon már elhelyezték a vasrácsokat. Az épület nyugati szárnyán lévő két szoba is
elkészült, téglával kirakva, és ugyancsak elkészült a közöttük lévő konyha is a
kéménnyel. Az árnyékszék melletti szerszámoskamra is elkészült, ráccsal az ablako-
kon. Az épület felső részén csak a fal volt felrakva, valamint elkészültek a válasz-
falak is. Az építkezésen fel volt halmozva 26 000 égetett tégla, valamint a városon
kívül is elkészült egy téglaégető kemence, ahol a kórház építéséhez szükséges tég-
lát fogják kiégetni. Mindezek mellett tételes elszámolás következett az átadott tár-
gyakról is.114

Halála után, a következő évben 1830 februárjában az úriszéki bíróságon figyel-
meztették Zsolnai Istvánt, hogy egy személyben nem töltheti be a bírói és a gyám-
atyai posztot. A városnak záros határidőn belül új gyámatyát kell választani. A jelö-
lést és a választást az 1830. február 27-iki tanácsülésen hajtották végre, miután meg-
kapták az úriszék döntését. Az esemény előtt a tanács meghatározta, hogy kit lehet
az új gyámatyának választani. Mivel „Mentül nevezetesebb Weszprém városában az

113 Alsóvárosi temető, 561. sírszám. Eltemetve dr. Simon György (1863–1945) apostoli protonotá-
rius, székesegyházi nagyprépost.

114 VeML V.102.b. 28. doboz, 1830, 572. fsz
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árváknak massája, s mentül több és különbfélibbek az árváknak személyeik, annál
nagyobb s annál többfélibb az ezekre ügyelni tartozó gyámatyának kötelessége is, s
annál több és nevezetesebb minéműségek is kívántatnak meg a Gyámatyai Hivatalt
viselő személyében.”115 A feltételek a következők voltak:

1. A gyámatyának erkölcsileg fedhetetlennek kell lennie, számvivői (könyvelői)
képzettséggel is kell rendelkeznie, hogy a gondjaira bízott árvák vagyonát nagy biz-
tonsággal meg tudja védeni. Ennek biztosítéka az, hogy az új gyámatya és annak
felesége aláírásukkal kötelezik magukat arra, hogy saját vagyonukkal felelnek az
árvák javaiért.

2. Az árváknak nem csak a vagyonaikra kell vigyázni, azt hasznot hajtó állapot-
ban kell tartani, de személyüket, lelki fejlődésüket is állandóan figyelemmel kell
kísérni.

3. Az árvavagyonról nem csak évenként köteles a gyámatya beszámolni, hanem
olyan kimutatást kell vezetnie, ami naprakész, abból bármikor megtudható az érin-
tett árva vagyonának állapota.

A szempontok lefektetése után új esküszöveget is alkotott a városi tanács.
Mindezek ismeretében és feltételekkel a jelöltek közül Schmidt Mihály deputátust
választották meg az új gyámatyának, aki azonnal letette a hivatali esküt és átvette a
gyámatyai hivatalt.  

Februárban kemény tél volt, így intézkedni kellett, hogy az utakról a hó „elhá-
nyását” mindenkinek, – „legyen az keresztény, vagy zsidó” –, végezni kell. Ez ter-
mészetesen nem csak a városi utakat, hanem az országutakat is jelentette. 

Márciusban már egészen más, „fontos” kérdések miatt kellett határozatot hozni
a tanácsnak. A vármegye leiratban kötelezte a megye minden települését – így
Veszprémet is – „az ártalmas varjaknak, szarkáknak, s verebeknek és ezekhez
hasonlóknak kiirtására”.116 Veszprémet egészen pontosan 6600 verébfej összesze-
désére kötelezték. És, hogy ezt a morbid intézkedést végrehajtsák, a főbíró az adó-
zási lajstrom szerint, személyenként határozta meg a beszolgáltatásra kötelezett
mennyiséget. Aki elmulasztja a kivetett verébfej bemutatását, annak fél krajcár bün-
tetést kellett fizetni. Egyébként 10 verébfej ért egy szarkafejet, vagy 5 verébfej volt
egyenlő egy csóka-, vagy varjúfejjel. Még szerencse, hogy a tanács a kérdés meg-
tárgyalását, a kivetett mennyiség begyűjtését egy időre elhalasztotta. A továbbiak-
ban hírt nem olvastam a kérdésről. 

Mint ahogy nem lehetett olvasni híradást Treuer Józsefről sem – igaz, városi lap
halála után majd’ 40 év múlva jelent csak meg. Emléke lassan (?) feledésbe merült.
A volt városi főbíró, aki Veszprémért élt, kikopott az emberek, a veszprémiek emlé-
kezetéből. 

115 VeML V.102.b. 28. doboz, 1829/1830, 36. fsz
116 VeML V.102.a. 28. kötet, 1930. év/149.
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Személye először halála után közel 60 év múlva került – ha nem is címoldalra –,
de a köztudatba. Dr. Bezerédj Viktor a veszprémi körzet országgyűlési képviselője
elnökölt 1887-ben a városi Szépészeti és Építészeti Bizottság ülésén, ahol azt a
javaslatot tette, hogy Treuer Józsefnek az alsóvárosi temetőben elhagyatott állapot-
ban levő sírját gondoztassa a város. A bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogad-
ta.117 

Újabb öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Treuer József személye, valamint
munkássága ismét az érdeklődés középpontjába kerüljön. 1891-ben javítás miatt
lebontották a Tűztorony felső részét, ahol a toronygombban megtalálták az 1814-
ben elhelyezett emlékiratot. A szövegét a korabeli lapok teljes egészében közölték,
ami alkalmat adott arra, hogy megemlékezzenek az elfeledett városi főbíróról is. A
Veszprémi Független Hírlap címoldalon írt nyílt levelet a város képviselő-testületé-
hez. „A kegyelet nevében szólunk ezúttal városunk képviselő-testületéhez. Hisszük,
hogy szavainkat megszívlelik. Volt Veszprém városának, a jelen század elején, egy
önzetlen jó fia, ki minden tevékenységét, igyekezetét arra fordította, hogy szülőváro-
sának hasznára legyen. Maradandó becsű, humánus és kulturális intézmények s egy
század óta gyümölcsöző pénzalapok tesznek ma is fényes tanúságot e derék ember
egykori működéséről. Treuer József városbíró volt az, ki a napóleoni időkben, tehát
akkor midőn az egész országgal együtt városunk is annyi politikai rázkódtatásoknak
volt kitéve – nem feledkezett meg városbírói kötelességeiről s csodás, kitartó lelke-
sedéssel munkált szülővárosa jobb jövőjén. A tűztorony gombjából előkerült fakó
pergament-okmány igazolja, hogy a toronykupola is az ő műve volt. De ennél mara-
dandóbb emlékről is tanúskodik a városi levéltár. Onnan megtudhatják, hogy a
jelenleg fennálló kórház szintén általa alapíttatott. Megtudhatjuk, hogy a csatorná-
zás első alapműveit Treuer csináltatta, s hogy a várbeli vízvezeték ugyancsak e derék
városbíró kezdeményezése folytán épült meg. Ezek a művek halhatatlanná teszik
Treuer emlékezetét; de illő, hogy az utódok kegyelete különben is kifejezést adjon,
iránta való örök hálájának. Treuer József sírja az alsóvárosi temetőben van. Sírkő
jelzi azt, de a sírt s az emléket szétrongálta az idő, s az utódok pusztulni engedék.
Mindnyájunk kötelessége ezt a sírt, s ezt az emléket illő karba hozni; lerovandó ezál-
tal a köteles hála s a tisztes kegyelet adóját Treuer iránt, ki századokra maradandó
művekkel munkált érettünk, utódokért. Díszes márvány-obeliszket állítson fel a váro-
si képviselő testület Treuernek az alsóvárosi temetőben s az emléket ugyanazon
napon szenteltesse be, midőn a renovált tűztorony gombját ünnepélyesen fölteszik,
melynek új emlékiratában a kegyelet e ténye is dokumentáltassék. A kegyelet e tényé-
vel bízzon meg a képviselőtestület egy bizottságot s az erre szükséges 250-300 forin-

117 Veszprém, 1887. 05. 17. 2. 
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tot gyűjtse össze aláírási ívvel köztünk polgárok közt. Így lesz az méltó elődünk emlé-
kéhez – s hozzánk, a hálás utódokhoz!”118

Treuer József „népszerű” lett a megtalált emlékirat okán. Sorra jelentek meg a
róla szóló írások, megjegyezve, hogy egy-két leszármazottja még a városban él (de
akkor miért nem gondozták a sírját?). Mindenesetre a lapok örömmel konstatálták,
hogy a városi tanács a síremléket felújítja. Tisztelői egy emlékkönyvet is szerkesz-
tettek, benne Kemenes Ferenc költeményével, melyet a városi tanácsnak ajándékoz-
tak, hogy az eladásából befolyt összeget is Treuer síremlékére fordítsák.119

118 Veszprémi Független Hírlap, 1891. 09. 05. Egy veszprémi jó ember emléke. 1. Az írásban két
hibás adat van: Treuer nem a város szülötte és nem volt a város főbírája a „Napóleoni idők”
alatt, bár a tanácsnak tagja volt. A várbeli vízvezeték annyiban volt a munkásságának a része,
hogy ő vezettette le a jelenlegi Óváros térre.  

119 Veszprémi Független Hírlap, 1891. 10. 10. Ősök emléke. 1. Veszprémi Független Hírlap, 1891.
10. 10. A tűztorony ünnepélyről. 3. Veszprémi Független Hírlap, 1891. 10. 31. A Csermák-sír-
ünnepélyt. 3.

Treuer József volt sírhelye az Alsóvárosi temetőben (Fotó: Földesi F)
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Majd elmúltak az ünnepségek, elmaradtak a hírek, és elfelejtődött Treuer József
is – ismét. Majd a nagy „felbuzdulás” után 54 évvel, 1945-ben, a sírhelyét eladták
és rátemetkeztek a földi maradványaira. Talán halálának 190. évfordulóján, 2019-
ben, az időkori városi magisztrátus egy emléktáblát állíttat volt sírjára, esetleg vala-
melyik jelenleg is ismert és az általa létrehozott épületre: a Kórházra, vagy a
Tűztoronyra.

Köszönetnyilvánítás:
Megköszönöm Lőrinczi Ferenc önzetlen és hathatós együttműködését, 

és az írás több helyszínének azonosításában nyújtott segítségét.

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

BABOS Kálmán (1865): Közhasznú magyarázó szótár. A magyar irodalmi művekben, magán és
hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrabban előfordu-
ló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. Pest.

BOROSS István (2015): „Ős torony, légy üdvözölve!” A Tűztorony építéstörténete és városi jel-
képpé formálódása. Veszprémi Szemle, 2015/2., 3–27.

BRIGHT, Richard (1970): Richard Bright utazásai a Dunántúlon 1815. Veszprém Megyei
Múzeumok Igazgatósága, Veszprém. A szemelvényeket válogatta, fordította és a bevezetést
írta SZERECZ Imre.

BUGÁT Pál (1836): Tapasztalati természettudomány (physica). Tscharner boldogbul [német
nyelvből] fordítva BUGÁT Pál által, I. kötet, Budán а’magyar kir. egyetem’ betűivel.

FÖLDESI Ferenc (2015): Sigillum civitatis Wesprimiensis – Veszprém város címer- és pecsét-
használatának története, Veszprémi Szemle, 2015/38. 6–76. 

FRANCSICS (2001): Francsics Károly visszaemlékezései. Sajtó alá rendezte és szerkesztette
HUDI József, Pápa.

GECSÉNÉ Tar Imola (2012): Történeti temetők Magyarországon. Doktori PhD értekezés.
Budapest.

GOPCSA Katalin (2002): Veszprémi városképek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjtemé-
nyében. Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények, 2002/9. 135–148. 

HUDI József (1993): A veszprémi nemesi község önkormányzata a 18–19. században. Comitatus
1993/10.  61–65.

HUDI József (1994): Veszprém társadalmi-gazdasági helyzete és önkormányzata a XIX. század
elején. Veszprémi Szemle, 1994/5. 15–20. 

HUDI József (1995): A nemesi községek szervezete a XVIII–XIX. században. Baranya
Történelmi Közlemények, 1994–1995. 7–34.

HUDI (2004): Hunkár Antal visszaemlékezése és iratai. Sajtó alá rendezte és szerkesztette HUDI
József, Pápai Református Gyűjtemények.

HUDI József (2006): Közigazgatás és honvédelem 1809-ben. Pápai Múzeumi Értesítő XI.,
199–209.

HOGYA György (1983): A veszprémi kórház története. Veszprém.



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

69

HOGYA György (1997): Adatok Veszprém város temetőinek történetéhez. Veszprém.

HOGYA György (1998): A város szolgálatában. Veszprém.

HUNGLER József (1988): Veszprém településtörténete Veszprém.

JAKAB Réka (2014): Veszprém város 18. századi történeti topográfiája. Székesfehérvár.

KOVÁCS Győző Gyula (2010): Veszprém időjárása és éghajlata I. Veszprém.

KOVÁCS Győző Gyula – LAKI Pál (2016): Csőbe terelt források, avagy vízkérdések és válaszok.
a veszprémi ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetés története, kitekintéssel a megyére.
Veszprém.

KREDICS (2012): Corde aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára.
Szerk.: HERMANN István–KARLINSZKY Balázs–VARGA Tibor László. Veszprém.

LICHTNECKERT András (1994): Veszprém önkormányzata és az 1726. évi statútumok.
Veszprémi Szemle, 1994/4. 3–20.

DR. LUKCSICS József (1912): Veszprém város újkori története (1552–1912). In: Veszprém múlt-
ja és jelene 1912. Veszprém. 33–69.

DR. LUKCSICS Pál – DR. PFEIFFER János (1933): A veszprémi püspöki vár a katolikus restau-
ráció korában. Veszprém.

MOLNÁR Jánosné (2009): Régi veszprémi épületek nyomában. Veszprémi Kalendárium. 53–67.

PEHM József (1934): Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete és kora, írta Pehm József.
Zalaegerszeg.

PFEIFFER János (1987): A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630–1950) püspökei,
kanonokjai, papjai. München. 

PUKY Károly (1831): Honi törvény-szótár. Szerk.: Bizaki PUKY Károly, tekintetes Pest, Nyitra
és Nógrád vármegyéknek táblabírájok. Második kiadás, megbővítve, Pozsony.

SEBŐ József (2018): A Veszprémi Tudós Társaság – A Magyar Tudományos Akadémia egyik
előzménye. Veszprémi Szemle, 2018/50. 234–250.

SOLYMOSI Erzsébet (1990): Veszprém harca a szabad királyi jogállásért, Veszprém megyei hon-
ismereti tanulmányok XIV. Veszprém. 7–27.

SOMFAI Balázs (1979): Veszprém város igazgatása a XVIII–XIX. században. VeML XV. 20a. 4.
doboz, 54. Kézirat.

THURY Etele (1905): Veszprém városának történetei. Történelmi Tár. 13–32. 

TISZTBÉLI (1826): A tisztbéli írás módjának saját szavai, mellyek T. Pest, Pilis és Solt törvénye-
sen egyesült vármegyék rendeléséből összeszedettek s újonnan kiadattak. Pest.

VARGA Béla (2009): Veszprém város lexikona. Veszprém.

VERESS D. Csaba (1984): Veszprém megye és az 1809. évi francia háború. Veszprém Megyei
Múzeumi Közlemények, Veszprém. 357–400.

VÉGHELY Dezső (2016): Egy kis körültekintés Veszprémben. Szerk.: FÖLDESI Ferenc.
Veszprém.

VÉGHELY Dezső (1886): Emléklapok rendezett tanácsú Veszprém város közigazgatási életéből
(Az 1875-ik évi jelentés töredéke). Veszprém.



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/1

70

LEVÉLTÁRI JELZETEK:
MNL Veszprém Megyei Levéltára (a továbbiakban: VeML)

Jelzet Megnevezés kötet(k)
doboz(d)
téka(t)
Csomó (cs)

IV.1.g.bb. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai, 6.d.
Úbéri iratok (Acta urbarialia), úrbéri különféle irományok

V.101.e. Veszprém város közönségének iratai, Veszprém város perei 2.d.

V.102a Veszprém város tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 1k–4k., 7k., 
12k– 28k. 

V.102b Veszprém város tanácsának iratai, tanácsülési iratok 1d., 3d., 8d., 9d., 
10d., 11d., 14d., 
15d., 16d., 25d., 
26d., 27d., 28d.

V.102c Veszprém város Tanácsának iratai, Különbféle irományok 1d., 6d., 23.d.

V.102d Veszprém város Tanácsának iratai, Körrendeletek (Currensek) 6.d., 8d., 

V.102h Veszprém város Tanácsának iratai, Összeírások 2d., 5d., 8d., 9d

V.102.k Veszprém város tanácsának iratai, 10d., 14d., 18d.,
Városi tisztségviselők iratai (Számadások)

V.121 Veszprém város nemesi kommunitásának iratai 1.d.

XV.2 A veszprémi Bakonyi Múzeum történelmi iratgyűjteménye, 1d., 2d., 4d., 5d.,
Vegyes, történelmi értékű iratok

XV.15. K86 Pápa születési anyakönyvek
K148 Veszprém házassági és halotti anyakönyvek

XV.20.a Kéziratos dolgozatok gyűjteménye 5.d, 54. fsz


