
Zanelli Ferenc – a kereskedő 
 
Miként előbb már említettük, Zanelli Ferenc 
üzleti könyvei és iratai nem maradtak fenn, 
így 1806 utáni kereskedésének éves volu-
menéről, illetőleg a  forgalmazott áruféle-
ségekről nincsenek adataink, az  azonban 
biztosnak mondható, hogy a  Candido Pé-
tertől és nejétől megvásárolt, egyemeletes, 
nagy alapterületű ház földszintjén már Za-
nelliék beköltözése előtt is létezett egy cél-
irányosan kialakított, természetesen külön 
bejárattal rendelkező bolthelyiség, amely 
a házban lévő raktárral együtt a korábbiaknál 
több és minőségileg lényegesen jobb lehe-
tőségeket biztosított az  új tulajdonos ke-
reskedése számára, mint amit kizárólag 
a piactéri boltja kínált. Az újfajta és korábban 
nem forgalmazott áruk tárolásának lehe-
tősége, az árusításra rendelkezése álló terület 
jelentős gyarapodása, a  választék kiszéle-
sítése, valamint a vásárlási feltételek javulása 
azután a forgalom, illetőleg annak nyomán 
a bevétel és a nyereség növekedését ered-
ményezték. Vélhetőleg ezzel volt összefüg-
gésében az  is, hogy Zanelli kereskedését 
profilját kibővítve – nem tudjuk pontosan 
mikortól és nyilvánvalóan nem egycsapásra, 
de – „Spezerei-, Material- und Farbwaren-
handlung”-gá, azaz „fűszer-, szer- és fes-
tékárukereskedés”-sé tette. 

A Szombathely közgyűlési és tanácsülési 
jegyzőkönyveiben, valamint irataiban meg-
található, elszórt adatok megőrizték, hogy 
Zanelli a  magánszemélyek mellett – ha 

nem is gyakran, de – a  mezővárossal is 
üzleti kapcsolatba került. Így például 1811-
ben és 1823-ban papírt, 1812-ben puskaport 
és a várostorony órájához olajat, 1825-ben 
pedig a  városi házipénztár számára egy 
vasládát szerzett be.1 

Zanelli puskaporral való kereskedése 
kapcsán, 1814 nyarán a  Grazi Tüzérségi 
Parancsnokság levéllel fordult Szombathely 
tanácsához, és kérte, hogy a  kereskedő 
Grazban vásárolt puskaporát vizsgálják 
meg. A tanács 1814. június 11-én megtartott 
ülésén az arra beidézett Zanelli elmondta, 
hogy a puskaport Grazban egy olyan sze-
mélytől vette, aki engedéllyel rendelkezett 
és rendelkezik annak árusításához, továbbá, 
hogy a még nála lévő néhány fontnyi2 kivé-
telével a  beszerzett puskaport már el is 
adta. A tanácsülés egy kéttagú bizottmányt 
küldött ki a puskapor megvizsgálására, és 
előírta, hogy eljárásáról készítsen írásos 
jelentést.3 Nem találtunk adatot arra vo-
natkozóan, hogy az ügynek folytatása lett 
volna. 

a m ú lt n a k k ú t j a

1 Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL) Vas 
Megyei Levéltára (továbbiakban: VaML) Szombat-
hely város közönségének és tanácsának iratai (to-
vábbiakban: Szvkt.) Közgyűlési és tanácsülési jegy-
zőkönyvek (továbbiakban: Ktjkv.), 1810–1812. 216., 
590. p., 1812–1813. 34. p., 444/1822–1823., 78/1825–
1826. 

2 Súlymérték. 1 bécsi font = 0,56006 kg. Bogdán Ist-
ván: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darab-
mértékek 1874-ig. Bp., 1991. (továbbiakban: Bogdán, 
1991.) 49., 443–444., 455., 623. p. (A Magyar Orszá-
gos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti 
forrástudományok; 7.) 

3 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1813–1814. 290. p. 
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Azok a szombathelyi kereskedők, akik 
puskaporral is kereskedtek és a Piactéren 
bolttal rendelkeztek, közöttük Zanelli Ferenc 
is, e boltokban több–kevesebb eladásra váró 
puskaport is tároltak. Ezért azután amikor 
az 1817. április 27-én este az Új (ma: Petőfi 
Sándor) utca és a  Föl (ma: Kőszegi) utca 
nyugati sarkán lévő házban kitört tűzvész 
a  heves északi szél következtében a  Föl 
utcán déli irányba haladva elérte a Piacteret, 
illetőleg az  ottani boltokat, az  azokban 
tartott puskapor egy része felrobbant, amely-
nek nyomán amellett, hogy a  téren a  vá-
rostorony és kápolna is súlyosan megron-
gálódott, a  tűz tovább tudott terjedni és 
pusztítani a Forró (ma: Kossuth Lajos) utcán 
át egészen a Rumi útig.4 

Szombathely város 1817. május 3-án 
megtartott közgyűlése – több más, a  tűz-
esettel, illetőleg annak következményeivel 
kapcsolatos, fontos intézkedés megtétele 
mellett – döntést hozott arról, hogy meg-
tiltják a leégett piactéri boltok újonnan tör-
ténő felállítását, azok gazdáinak pedig, ame-
lyek épen maradtak, meghagyták, hogy 
boltjaikat telepítsék ki a  térről. Egyúttal 
a  puskaporral kereskedő személyeket kö-
telezték, hogy saját költségükön és a városon 
kívül mielőbb építtessenek egy, az általuk 
forgalmazott puskapor befogadására alkal-
mas, ugyanakkor a  mezővárosban állo-
másozó katonaság igényeit is figyelembe 
vevő, zárható épületet. A közgyűlés egyúttal 

ígéretet tett, hogy a város a puskaporraktár 
felépítését téglaadománnyal támogatja.5 

A közgyűlés határozatának alapján még 
e napon összeírták, hogy a  szám szerint 
hat érintett kereskedő – közöttük Zanelli 
Ferenc – házaiknál, illetőleg a  téren lévő 
boltjaikban milyen mennyiségű puskaport 
tartottak. E kimutatás szerint csak négy 
kereskedőnél találtak puskaport a bizottság 
tagjai, mégpedig házi boltjaikban mind-
összesen 74 fontot (41,44 kg), piactéri bolt-
jaikban pedig 23 fontot (12,88 kg), amelyekből 
8 (4,48 kg), illetőleg 2 fontot (1,12 kg) Za-
nellinél regisztráltak.6 

A városi tanács 1817. július 5-én meg-
tartott ülése határozata nyomán a  szom-
bathelyi piacterén felszámolt boltok kilenc 
tulajdonosa között – a július 9-re összehívott 
tanácsülésen – mindösszesen 5735 vft7  
57 kr-t osztottak szét, amelyből egy meg-
lehetősen bonyolult számítás alapján Zanelli 
Ferenc az  1805. február 25-én 1370 ft  
34 kr-ra értékelt boltja után 603 vft 3 kr-t 
kapott.8 

Bár nyilvánvalóan fontos kérdést je-
lentett, meglehetősen vontatottan haladt 
előre a puskaporraktár felépítésének ügye, 
mégpedig vélhetőleg azért, mert az érintett 
kereskedők – jóllehet miután előbb 1817 
őszén kijelölték az  építés helyét és 1818 
nyarára az épület tervrajza is rendelkezésre 
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4 A  tűzvész kitöréséről, lefolyásáról, az  azt követő 
törvényszéki vizsgálatokról és perről bővebben lásd 
Tilcsik György: Az 1817. évi szombathelyi tűzvész. 
In: Előadások Vas megye történetéről. 3. Szerk. Til-
csik György. Szombathely, 2000. 261–282. p. (Vas 
megyei levéltári füzetek; 9.); Uő: Bűnös vagy áldo-
zat? Stepanek József Szombathely Város Büntető-
törvényszéke előtt 1817-ben. In: Előadások Vas me-
gye történetéről. 7. Szerk. Mayer László. 
Szombathely, 2020. 85–124. p. (Archivum Comita-
tus Castriferrei; 9.) 

5 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1816–1817. 324. p. 
6 MNL VaML Szvkt. Közgyűlési és tanácsülési iratok 

(továbbiakban: Ktir.) fasc. 144. nr. 4. 
7 Vft: váltóforint, pft: pengőforint. Magyarországon 

az 1811-ben, majd 1816-ban végrehajtott devalváció 
után kétféle fizetőeszközt, a pengő- és a váltóforint 
volt forgalomban: 1 pengő- vagy ezüstforint  
2,5 bécsi értékű vagy váltóforintot ért. Mindkét fo-
rint váltópénze a krajcár, és 1 forint 60 krajcárral 
egyenlő. 

8 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1816–1817. 434., 437. p.; 
MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 144. nr. 42. Kimutatás 
szombathelyi piactéren állt és felszámolt boltok 
tulajdonosainak adandó kárpótlási összegekről. 
Szombathely, 1817. június 27. 
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állt – a város építőanyag-adománya mellett 
is vonakodtak magukra vállalni építés költ-
ségeit.9 Így a  raktár csak 1823-ra készült 
csak el, mégpedig Szombathely város költ-
ségein, és azt követően a  városi tanács 
1823. február 12-én lezajlott ülésén úgy dön-
tött, hogy azt öt szombathelyi kereskedőnek 
– közöttük Zanelli Ferencnek – évi 5–5 vft-
ért bérbe adja.10 Zanelli a  továbbiakban is  
– bár nem tudjuk pontosan meddig – a pus-
kaportorony egyik bérlője volt. Az időben 
legkésőbbi ilyen adtunk a tanács 1831. de-
cember 3-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvből származik, amelyből kide-
rül, hogy ekkor Szombathelyen csak öt sze-
mély kapott engedélyt lőpor és sörét áru-
sítására.11 

Egy másik, szintén külön engedély bir-
tokában forgalmazható anyag, nevezetesen 
a  méreg, nem szabályszerű forgalmazása 
miatt indult vizsgálat Zanelli Ferenc ellen 
1823-ban. Ennek előzményéül az szolgált, 
hogy Fleischhacker Ferenc, felsőőri (ma: 
Oberwart, Ausztria) illetőségű kereskedő 
13 font (7,28 kg) arzént vásárolt Zanellitől, 
majd abból eladott több személynek, kö-
zöttük a  veszprémi patikusnak. Miután 
Veszprém vármegye főorvosa erről tudomást 
szerzett, egyrészt a  még Fleischhackenél 
lévő 9 font (5,04 kg) mérget lefoglalta és át-
adta az annak árusítására engedéllyel ren-
delkező pápai boltos kereskedőnek, Schwarz 
Jánosnak, másrészt jelentetést tett mind-
ezekről a Magyar Királyi Helytartótanács-
nak, amely 1823. április 8-án kelt levelével 
Vas vármegyét az eset kivizsgálására szólí-
totta fel. E leiratot a vármegye 1823. június 
2-ra összehívott kisgyűlése tűzte napirend-

jére, és ekkor Eörsy József főszolgabírót 
bízták meg Fleischhacker és Zanelli kihall-
gatásával és az erről szóló jelentés elkészí-
tésével, illetőleg a vármegyére történő be-
nyújtásával.12 

Eörsy József és Saly Péter járási esküdt 
– nem tudni mi okból, de – nem siették el 
a rájuk testált feladat végrehajtásával, hiszen 
csak Vas vármegye 1823. december 15-én 
megnyílt közgyűlésére terjesztették be a két 
kereskedő kihallgatásáról szóló tiszti tudó-
sításukat. E szerint Fleischhacker úgy nyi-
latkozott, hogy a tőle lefoglalt mérget Zanelli 
Ferenctől vette, és – nyilván csökkentendő 
az ügy súlyát és saját, abban játszott szere -
pét – nem több személynek, hanem kizá-
rólag a veszprémi patikusnak adott el abból, 
ráadásul az arzén mennysége jóval kevesebb 
volt, mint amennyiről a bejelentés szólt.13 
Zanelli a Fleischhackernek eladott méreg 
mennyiségét firtató főszolgabírói kérdésre 
elmondta, hogy egyrészt arra csak az üzleti 
könyve alapján tud válaszolni, másrészt 
elismerte, hogy több boltos kereskedő is 
gyakran vásárolt tőle arzént, mivel azt  
„… maggabonák s egyéb ilyesek[ne]k elké-
szétésére …”14 – vagyis a  ma használatos 
elnevezés szerint: az elvetendő gabonamagok 
csávázására – használják, és hozzátette, 
hogy tudomása szerint kereskedőnek min-
den további nélkül, magánszemélyeknek 
azonban csak engedéllyel adhat el arzént. 

tilcsik györgy: észak-itáliából szombathelyre

9 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1816–1817. 377., 474., 529–
530., 546–547. p., 1818–1819. 166., 209., 399., 419. p.; 
MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 147. nr. 82. 

10 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 442/1822–1823. 
11 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 744/1826–1827., 747/1826–

1827., 486/1831–1832. 

12 MNL VaML Vas vármegye nemesi köz- és kisgyű-
lésének iratai (továbbiakban: Vvkk.) Köz- és kis-
gyűlései jegyzőkönyvek (továbbiakban: Kkjkv.) 
539/1823.; MNL VaML Vvkk. Köz- és kisgyűlési ira-
tok. (továbbiakban: Kkir.) 539/1823. A Magyar Ki-
rályi Helytartótanács levele Vas vármegyéhez. 
Buda, 1823. április 8. 

13 MNL VaML Vvkk. Kkjkv. 1706/1823.; MNL VaML 
Vvkk. Kkir. 1706/1823. Eörsy József járási főszol-
gabíró és Saly Péter járási esküdt jelentése Vas vár-
megyéhez. Szombathely, 1823. december 15. 

14 MNL VaML Vvkk. Kkir. 1706/1823. Eörsy József já-
rási főszolgabíró és Saly Péter járási esküdt jelen-
tése Vas vármegyéhez. Szombathely, 1823. decem-
ber 15. 
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A vármegyei kiküldöttek ezután megvizs-
gálták Zanelli üzleti könyvét, ám abban 
nem találtak bejegyzést az arzén Fleischac-
kernek történt eladásáról.15 

Vas vármegye 1823. december 15-re ösz-
szehívott közgyűlése Eörsy József és Saly 
Péter jelentése nyomán megállapította, hogy 
mind Fleischhacker Ferenc, mind pedig 
Zanelli Ferenc megszegték a mérgek áru-
sításával kapcsolatos, érvényben lévő elő-
írásokat, ezért Eörsy főszolgabírót utasítot-
ták, hogy egyrészt mindkettőjüket részesítse 
komoly dorgálásban, másrészt hívja fel a fi-
gyelmüket, hogy a  jövőben mérget csak 
az illetékes település vagy orvos engedélye 
nyomán adhatnak el. E közgyűlés egyúttal 
– tekintettel arra, hogy arzént csak külön, 
felsőbb engedéllyel rendelkező boltos ke-
reskedők árusíthattak – a vármegye szol-
gabíráit megbízta, hogy járásaikban ezt hir-
dessék ki, továbbá a területükön működő, 
materilista azaz szerárut forgalmazó ke-
reskedéseket az illetékes orvosokkal együtt 
vizsgálják meg, és ha engedély nélkül tartott 
arzént találnak, azt kobozzák el, és erről 
tájékoztassák a vármegyét.16 

Zanelli Ferenc nem csupán ügyes és 
élelmes kereskedőnek bizonyult, hanem fo-
gékonynak mutatkozott az újszerű pénzügyi 
kezdeményezések iránt is. Így például  
– nyilvánvalóan azért, mert jó bevételi le-
hetőségnek tűnt –, 1830-ban elvállalta, hogy 
ő lesz bécsi központú „Die erste österrei-
chische Sparkasse und die damit vereinigte 
allgemeine Versorgungsanstalt”, azaz „Az 
Első Osztrák Takarékpénztárral Egyesült 
Általános Ápolóintézet” szombathelyi meg-
bízottja. Az  1819-ben alapított pénztár és 
az 1824-ben létrejött és azzal egyesült intézet 
kiterjedt hálózattal rendelkezett, és oly mó-
don működött, hogy általában köztiszteletben 

álló, helyi kereskedőket kerestek meg, hogy 
az intézet nevében eljárva betéteket gyűjt-
senek, és a befizetők meghatározott, amúgy 
meglehetősen sok idő elteltét követően  
– függően a letett pénzösszeg nagyságától – 
évente osztalékot kaptak életük végéig.17 
A társaság szombathelyi megbízottja, akit 
nem kis túlzással „intézeti ügyelő”-nek ti-
tuláltak, Zanelli Ferenc lett. Az  „intézet”  
– amely 1830. július 15-én kezdte meg mun-
káját, és hétfőn, valamint csütörtökön reggel 
8 órától 12 óráig állt a helybeli érdeklődők 
és befizetni kívánók rendelkezésére, a vi-
dékről érkezőket pedig a vasár- és ünnep-
napok kivételével minden nap 8 és 12, ille-
tőleg 14 és 18 óra között várta – tevékenységét 
egy háromtagú grémium ellenőrizte.18 Bár 
nincs pontos információnk arról, hogy 
az „intézet” hol, de valószínűsíthető, hogy 
a Piactéren álló Zanelli-házban – gyűjtötte 
a betétesek pénzét. 

A takarékosság e korai formája és mód-
szere – alapvetően az  ügyfelek számára 
előnytelen szabályok és a kifizetési határidő 
rendkívül késői megkezdődése miatt – szé-
leskörben nem bizonyult életképesnek, és 
csak Nagyszombatban (ma: Trnava, Szlo-
vákia) 1827 és 1841 között, valamint Po-
zsonyban (ma: Bratislava, Szlovákia) 1828 
és 1841 között létezett hosszabb ideig.19 
Megemlítendő, hogy bár nincsenek közelebbi 
adataink a Zanelli-féle „intézet” tevékeny-
ségéről, az azonban biztosan több éven át 
működött, hiszen Zanelli Ferencet 1837-
ben, 1839-ben és 1842-ben a „Die erste ös-
terreichische Sparkasse und die damit  
vereinigte allgemeine Versorgungsanstalt” 
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15 Uo. 
16 MNL VaML Vvkk. Kkjkv. 1706/1823. 

17 Kővári László: Biztositásügyi évkönyv, 1870. A ma-
gyar és osztrák megszünt, működő és keletkező biz-
tositó társaságok történeti és statisztikai átnézete. 
Pest, 1870. 120–122. p.; Tomka Béla: A magyarországi 
pénzintézetek rövid története, 1836–1947. Bp., 2000. 
(továbbiakban: Tomka, 2000.) 8–9. p. 

18 Hirdetés. = Magyar Kurir, 1830. júl. 23. 56. p. 
19 Tomka, 2000. 9. p. 
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szombathelyi megbízottjaként aposztrofálták 
az egykorú sajtó mellett a kereskedelmi és 
kézműves almanachok is.20 

Zanelli Ferenc vállalkozószellemét és 
üzleti nyitottságát igazolja, hogy a  keres-
kedése profiljába tartozó, sokféle portéka 
árusítása mellett üzletében előfizetési le-
hetőséget biztosított 1818-ban Pfeifer Ferenc, 
pozsonyi zenetanár Csokonai Vitéz Mihály 
(1773–1805) hat megzenésített, zongorára 
és gitárra alkalmazott versét tartalmazó, 
Pozsonyban megjelentetett kottafüzetének 
előfizetésére,21 de árusította 1827-ben a bécsi 
lottószelvényeket,22 az 1841. február 13-án, 
Rohoncon (ma: Rechnitz, Ausztria), a helyi 
leányiskola javára rendezett táncmulatságra 
szóló belépőjegyeket,23 1844-ben a  Badeni 

Kaszinó sorsjegyeit,24 de vállalkozott Klauzál 
Imre (1799–1847) és társai Bécsben és a Vas 
vármegyei Tarcsán (ma: Bad Tatzmanns-
dorf, Ausztria) lévő juhtenyésztő és növény-
termesztő intézete 1845-ben nyomtatásban 
is megjelent német- és magyarnyelvű ár-
jegyzékének25 1847. március 1-jétől történő 
értékesítésére,26 továbbá 1848-ban és 1849-
ben egy Barry O’Meara (1786–1836) nevű ír 
sebészorvos által a  köszvény, a  reuma és 
az orbánc okozta gyötrelmek, azon belül is 
elsősorban a  fej-, a  gerinc- és a  kereszt-
csontfájások megszüntetésre készített és 
angol szabadalommal rendelkező, gyolcs-
vászon forgalmazására is.27 

Megfelelő források híján nem tudjuk, 
hogy hány kereskedősegédet és/vagy bol-
toslegényt foglalkoztatott Zanelli Ferenc 
a kereskedésében, de az 1828. évi országos 
összeírás 1832-ben végrehajtott kiigazítása 
során rögzített tabella szerint a kereskedő 
házában három szolga és két szolgálóleány 
élt,28 akik között bizonyára akadt – akár 
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20 Allgemeiner Handlungs-Gremial-Almanach für 
den oesterreichischen Kaiserstaat. Jahrgang 1837. 
[1. Theil] Verf., hrsg. Franz. B. Fray. Wien, 1837. 
707. p.; Kalendáriumok. [2. rész.] = Figyelmező, 
1839. jan. 29. 76–77. hasáb.; Handels- und Gewerbs-
Almanach für das Königreich Ungarn und die mit 
demselben gesezlich verbundenen Nebenländer. 
Erster Jahrgang, 1842. Verf., hrsg. D. A. Ottmayer. 
Ofen, 1842. 448. p. 
   Az 1837-ben kiadott almanachból tudjuk, hogy 
Zanelli emellett az  1825-ben alapított „Die erste 
österreichische Brandversicherungs-Gesellschaft” 
(„Az Első Osztrák Tűzbiztosító Társaság”) parancs-
noka, az 1842-ben napvilágot látott almanach pedig 
arról számolt be, hogy a  kereskedő az  1824-ben 
létrehozott „Die k. k. erste österreichische Versi-
cherungs-Gesellschaft” („A cs. kir. Első Osztrák 
Biztosítótársaság”) megbízottjai is volt egyben. 

21 Hirdetések a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz. (3.) 
= Hazai s Külföldi Tudósítások, 1818. jan. 10. ol-
dalszám nélkül, jan. 24. oldalszám nélkül. E kotta-
füzetről lásd Szathmáry Zoltán: Csokonai meg-
zenésített dalai. = Pesti Hirlap (továbbiakban: PH), 
1905. máj. 14. 35–36. p.; Csokonai Vitéz Mihály ösz-
szes művei. Költemények. 2., 1791–1793. S. a. r., 
jegyz., bev. Szilágyi Ferenc. Bp., 1988. 134., 722. p. 

22 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 159. nr. 88. A  Bécsi 
Lottóigazgatóság levele Szombathely város taná-
csához. Bécs, 1827. szeptember 28., Szombathely 
város tanácsának levele a Bécsi Lottóigazgatóság-
hoz. Szombathely, 1827. október 4. 

23 Tánczvigalom Rohonczon. = Hirnök, 1841. febr. 11. 
[4.] p.  

24 Szerencse-jel Magyarországra nézve. = PH, 1847. 
febr. 28. 139. p. 
    E tudósításában Zanelli Ferenc lakó- és működési 
helyeként nem Szombathely, hanem nyilvánvaló 
tévedésből Nagyszombat szerepel. 

25 Klauzál Imre és társai juh- és növény-tenyésztése 
Tarcsán Kőszeg mellet[t]. Hágó kosok, dáhliák (ge-
orginák), fuchsiák, verbénák, petuniák, phloxok és 
némelly egyéb évelök s’ a’ t. Schaf- und Pflanzen-
Zuht der Emerich Klauzál & Co. zu Tatzmannsdorf 
nächst Güns. Sprung-Stöhre, Dahlien (Georginen), 
Fuchsien, Verbenen, Petunien, Phlox und einige 
sonstige Perennen u. s. w. [H. nélk.], 1845. 22 p. 

26 Koseladás. = Budapesti Hiradó, 1847. febr. 12.  
100. p., febr. 19. [1] 16. p.; Koseladás. = PH, 1847. 
febr. 11. 96. p., febr. 16. 108. p., febr. 18. 113. p. 

27 A közönségesen ismert … . = PH, 1848. ápr. 14. 332. p., 
ápr. 18. 346. p., ápr. 26. 370. p., jún. 2. 508. p., jún. 9. 
534. p., júl. 6. 626. p., aug. 13. 758. p., aug. 18. [774]. 
p., szept. 7. 842. p., szept. 20. 886. p., okt. 3. 930. p., 
okt. 24. 998. p.; Párisi dr. Buronnak … . = Figyel-
mező, 1849. dec. 19. 532. p., dec. 20. 536. p., dec. 21. 
540. p. 

28 MNL VaML Vas vármegye adószedőjének iratai. 
Országos összeírások. Az 1828. évi országos össze-
írás iratai. Szombathely és Szőkefölde rektifikált 
tabellája, 1832. (továbbiakban: Oö. 1828–1832.) 
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több is –, aki az üzletben dolgozott, és le-
hetséges, hogy más, szombathelyi illetőségű 
tanulók is a  fűszerkereskedőnél lesték el 
a  szakma alapjait. Csupán két olyan, Za-
nellinál dolgozó alkalmazottat találtunk ku-
tatásaink során, akinek nevét is ismerjük: 
Pichler János rohonci illetőségű, 30 éves 
kereskedő 1813. július 28-án tett polgáresküt 
Szombathelyen, és amikor az 1812. novem-
ber 9-én megtartott tanácsülésre benyújtotta 
ezirányú kérelmét, feljegyezték róla, hogy 
2 évig Zanelli Ferenc legénye volt,29 Spang 
Károly boltoslegény nevét pedig a  városi 
tanács 1834. augusztus 23-án lezajlott ülé-
séről készült jegyzőkönyv őrizte meg.30 
 

Zanelli Ferenc és családja ingatlan- 
vásárlásai és ingatlanügyletei 
 
Zanelli amellett, hogy megszerzett nyere-
ségéből folyamatosan működtette és fej-
lesztette kereskedését, egy 1826. november 
25-én megtartott árverésen – nyilvánvalón 
vagyonát ily módon is növelendő és bizto-
sítandó – nejével, Kanitsár Annával meg-
vásárolta Neuhauser Antal molnár, városi 
polgár és felesége, Weinhoffer Anna Forró 
utcában álló házát (ma: Kossuth Lajos  
u. 29. sz.). A Zanelli házaspár a földszintes, 
kőből épült, fazsindellyel fedett házért és 
az ahhoz tartozó erdőrészért, valamint ká-
poszta- és palántásföldért 5041 vft vételárat, 
továbbá 12 vft 30 krt valláspénzt, mind-
összesen tehát 5053 vft 30 krt-t fizetett.31 

Valószínűleg Zanelli nem tervezte előre e 
házvárlást, hanem talán hirtelen elhatá-
rozással csapott le az árverés kínálta lehe-
tőségre, mivel nem állt rendelkezésére ele-
gendő mennyiségű, az  üzletmenetből ki-
vonható likvid tőke. Erre enged ugyanis 
következtetni, hogy az árverés másnapján 
a  fizetésképtelenné vált nemes Győrfy 
György zárolt vagyonából 850 vft-ot vett fel 
6%-os kamatra, amelyről természetesen 
adóslevelet állított ki. Ennek hátoldalára 
1828. február 16-án ráírta, hogy a tőkéből 
400 vft-ot és az összes kamatot lefizette, és 
így a törlesztendő összeg 450 vft-ra csökkent. 
Az  adóslevél – nem tudjuk, hogyan, de 
végül – özv. Mittermayer Ferencnéhez 
(1787?–1858) került, akitől a városi tanács 
egy közelebbről meg nem nevezett képvi-
selője elkérte, és az 1829. június 20-ra össze-
hívott tanácsülés – miután kiderült, hogy 
a Zanelli által még ki nem egyenlített tőke-
tartozás Benkő Rozália árvát illeti – jegy-
zőkönyvileg rögzítette, hogy a  kereskedő 
köteles a  hátralékos 450 vft-ot és annak 
1828. február 16-től esedékes 6%-os kamatát 
megfizetni, és meghagyta Schenk Ferencnek, 
a városi árvagyámnak – egykori elnevezés 
szerint: az  árvák tutorának –, hogy a  ka-
matokkal megnövelt tőkeösszeget szedje be 
Zanellitől.32 A  tanácsülést e határozata  
– amely emlékeztethette Zanellit a  2 1/2 
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29 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1812–1813. 156. p., 1813–
1814. 72–73. p. 

30 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 281/1834–1835. 
31 A házvásárlás és az árverés előzményeihez tartozik, 

hogy Ezek sorában a legkorábbi és talán legfonto-
sabb esemény közvetlen előzménye az volt, hogy 
Neuhauser 1822 őszétől kezdve egyre több pénz-
ügyi nehézséggel kényszerült szembenézni, míg-
nem fizetésképtelenné vált. Hosszas huzavona után 
végül nem maradt más lehetősége, mint hogy Szlá-

vics József csizmadiától és nejétől, Stefanics Er-
zsébettől nem sokkal korábban, 1821. augusztus 4-
én megvásárolt házát eladja. Ezért Neuhauser és 
felesége egy 1826. június 14-én Bécs város magiszt-
rátusa előtt tett és írásba foglalt, németnyelvű nyi-
latkozattal lemondtak a  házról, és egyben meg-
hatalmazták Mittermayer Ferencet (1784?–1828), 
Szombathely város bíráját, hogy értékesítse az in-
gatlant. Erre a legcélszerűbb megoldásnak az tűnt, 
hogy a házat elárverezik. Végül több sikertelen ár-
verés után az 1826. november 25-én megtartott li-
citáción tett legmagasabb összegű ajánlatával Za-
nelli megszerezte a házat. MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 
194/1821–1822., 551/1826–1827., 579/1826–1827., 
586/1826–1827.  

32 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 208/1829–1830. 
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évvel korábbi, talán már feledésbe is ment 
kölcsönfelvételére, illetőleg a még meglévő 
tartozására – nyomán a kereskedő gyorsan 
cselekedett, és a 4 nappal később, 1829. jú-
nius 24-én megtartott tanácsülésen lefizette 
a  450 vtf összegű tőke- és 36 vft 25 kr-t 
kitevő kamattartozását.33 

Ugyancsak a Forró utcai ház megvásár-
lásával lehetett összefüggésben, hogy Zanelli 
Ferenc a Neuhauser-féle ház árverésen tör-
tént megszerzése után csaknem 6 héttel, 
a  városi tanács hozzájárulásával 2022 vft 
kölcsönt vett fel 6%-os kamatra Strauss 
József árváinak vagyonából, és erről 1827. 
január 4-én egy obligációs levelet írt alá, és 
adott át Petrédy Károly árvagyámnak.34 Saj-
nos, nem találtunk adatot arra vonatkozóan, 
hogy Zanell e tartozását mikor törlesztette. 

A Forró utcai házat Zanelliék valószí-
nűleg befektetési célból és/vagy arra gon-
dolva vásárolták, hogy valamelyik fiúgyer-
mekük családalapítás után odaköltözik. 
Erre enged következtetni, hogy a Piacté-
ren álló házukat teljes egészében a család 
használta, a Forró utcait viszont 1848-ig 

biztosan, de az  is lehet, hogy később is 
árendába adták.35 

Az 1827:7. tc. alapján Magyarország le-
bonyolított 1828. évi országos összeírás a ke-
reskedőket vagyoni helyzetük alapján so-
rolta.36 A konskripció Szombathelyen 1832-
ben végrehajtott kiigazítása során a mező-
városban tőke alapú osztályozást alkalmazva 
10 osztályt alakítottak ki. A  szombathelyi 
kereskedők rangsorában a  II. osztályba 
sorolt Győri Ferenc (1769–1844) borkereskedő 
és IV. osztályúnak minősített Grünwald 
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33 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 210/1829–1830. 
34 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 663/1826–1827. 

35 MNL VAML Szombathely város adópénztárának 
iratai. Adóösszeírások (továbbiakban: Aö.), 1827., 
1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1836., 
1837., 1838., 1839., 1840., 1841., 1842., 1846., 1848. 

36 Az  összeírást elrendelő törvénycikkelyt lásd Ma-
gyar Törvénytár. 1740–1835. évi törvényczikkek. 
Szerk. Márkus Dezső. Bp., 1901. 437–439. p. 
    Az összeírás céljáról, végrehajtásáról, iratanya-
gáról, szerkezetéről és történeti-statisztikai érté-
keléséről tájékoztat Bottló Béla: Az 1828. évi orszá-
gos összeírás. In: A  történeti statisztika forrásai. 
Szerk. Kovacsics József. Bp., 1957. 242–272. p.; 
A szombathelyi kereskedők 1832-ben történt össze-
írásáról és osztályba sorolásáról bővebben lásd Til-
csik György: Szombathely kereskedelme és keres-
kedelmi jelentősége a  19. század első felében. 
Szombathely, 2009. (továbbiakban: Tilcsik, 2009.) 
117–120. p. (Archivum Comitatus Castriferrei; 3.) 
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Schay bor-, gabona- és gubacskereskedő 
után Zanelli Ferenc következett, aki 15.000 
pft-ra becsült tőkéje alapján az V. osztályba 
került. Mint előbb már említettük, Zanelliék 
piactéri háza nyolc szobából, egy konyhából, 
egy kamrából, két pincéből és egy nagyobb 
raktárhelyiségből állt, és azt a család, továbbá 
három szolga és két szolgálóleány lakta, 
míg Forró utcai földszintes házuk három 
szobát, két konyhát, két kamrát és egy istállót 
fogalt magában, és azt évi 100 pft-ért, azaz 
250 vft-ért árendálták. Ugyancsak az össze-
írásból tudjuk, hogy a kereskedő 1832-ben 
1 1/2 pozsonyi mérő, azaz 3/4 magyar hold37 
szőlő tulajdonosának is mondhatta magát.38 
Nem sikerült megállapítanunk, hogy Za-
nelliék e szőlőt kitől és pontosan mikor vá-
sárolták, de a városi adóösszeírásokból arra 
lehet következtetni, hogy azt 1820-ban vagy 
1821-ben Candido Pétertől vehették meg.39 

Itt mondjuk el, hogy Zanelli Ferenc és 
Kanitsár Anna 1834-ben 800 vft-ért és 7 vft 
30 kr valláspénzért összesen 3/4 hold terü-
letet – amely részben szőlő, részben gyü-
mölcsfákkal tarkított szántó és kaszáló volt – 
vásárolt a szombathelyi szőlőhegy Alsóhegy 
nevű részén néhai id. Pletnics János örö-
köseitől. Az érinettek a szükséges felvallást 
a városi tanács 1834. április 30-án megtartott 
ülésén tették meg, 1834. május 4-én pedig 
megtörtént Zanelliék új szőlője „kimegyé-
zése”, azaz határainak pontos és írásban is 
rögzített kijelölése.40 

Három szombathelyi polgár, Zanelli Fe-
renc, id. Zsoldos István (1759–1837) könyvkötő, 
akinek háza a kereskedőével szemben, a Pi-
actér és Forgó utca vagy Belsikátor déli sarkán 
állt, valamint a  Belsikátorban házat bíró 
Müller Ferenc cukrász egy datálatlan, közös 
levéllel fordultak Szombathely város tanácsa 
1835. április 11-re összehívott üléséhez, és 
abban leírták, hogy a Piacteret és a Megyeháza 
előtti teret összekötő keskeny, de nagy for-
galmat bonyolító Forgó utcában nem meg-
oldott a csapadékvíz elvezetése, így az mindig 
sárban úszik, mégpedig azért, mert a házaknál 
lévő vizesgödrök gyorsan bekövetkező meg-
telése miatt a háztulajdonosok kénytelenek 
a  kis utcára kivezetni az  esővizet. Zanelli, 
Zsoldos és Müller azt javasolták, hogy ké-
szüljön a Forgó utca alatt egy csatorna, amely 
az  esővizet a  vármegye épületének csator-
nájába vezeti. A  kérelmezők egyrészt mel-
lékeltek egy, Vojta Donát (1797–1848) készítette 
tervrajzot, amely szerint a  csatorna 55 öl 
hosszúságú és 2 1/2 hüvelyk41 esésű lenne, 
másrészt a szükséges anyagok megvásárlására 
és a kivitelezési munkákra Zanelli és Zsoldos 
100–100, Müller pedig 50 vft-ot ajánlott fel, 
és azt indítványozták, hogy a még szükséges 
további költségeket az  érintett Forgó utcai 
háztulajdonosok viseljék, amely házanként 
legfeljebb 50 vft-ra rúgna.42 

Ugyanerre a tanácsülésre Zanelli és Mül-
ler még egy további, szintén dátum nélküli 
kérvényt is beterjesztett, amelyben azt pa-
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37 Pozsonyi mérő és hold: területmértékek. 1 magyar 
hold = 2 pozsonyi mérő = 1200 négyszögöl. 1 bécsi 
négyszögöl = 3,596652 m2. 1 magyar hold = 
4315,9824 m2. 1 pozsonyi mérő = 2157,9912 m2.  
Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmér-
tékek, 1601–1874. Bp., 1990. (továbbiakban: Bogdán, 
1990.) 36., 37., 292–297., 320., 387–389., 389–392., 
407–408., 578., 583–584., 585. p. (A Magyar Orszá-
gos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti 
forrástudományok; 6.) 

38 MNL VaML Oö. 1828–1832. 
39 MNL VaML Aö., 1819., 1820., 1821. 
40 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 48/1834–1835., 75/ 

1834–1835., 390/1834–1835.; MNL VaML Szvkt. Ktir. 

fasc. 166. nr. 14. Turkovics János városi aljegyző 
jelentése Szombathely város tanácsához. Szombat-
hely, 1834. május 6. 

41 Hüvelyk és öl: hosszmértékek. 1 bécsi öl = 6 bécsi 
láb = 72 hüvelyk. 1 bécsi öl = 1,89648 m, 1 bécsi láb 
= 31,608 cm, 1 bécsi hüvelyk = 2,634 cm. Bogdán, 
1990. 35., 142–143., 149–150., 176–178., 568–569., 
570. p. 

42 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 749/1834–1835.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 167. nr. 5. Zanelli Ferenc, 
id. Zsoldos István és Müller Ferenc levele Szom-
bathely város tanácsához. [Szombathely, é., h., n. 
nélk.] 
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naszolták, hogy az ő házaik közötti ház tu-
lajdonosa, Wenczl Antal szappanfőző néhány 
évvel korábban udvarán egy nagyméretű 
emésztőgödröt ásatott, és ennek következtében 
mindkettőjüknek komoly kára keletkezett, 
mivel a  gödörből szivárgó folyadék Zanelli 
kútját használhatatlanná tette, sőt az azt kö-
vetően ásatott két újabb kútjának vizét is el-
szennyezte, Müller Ferenc pincéjébe pedig 
az emésztőgödör tartalma befolyik.43 A városi 
tanács a  két kérelemben érintett kérdések 
alapos kivizsgálására, miután azok összefüg-
gésben álltak egymással, egy kéttagú bizott-
mányt – amelyben két belsőtanácsos, Szenczy 
Imre városi főügyész és Turkovics János 
(1791–1868) első aljegyző kapott helyet –  
küldött ki, és előírták, hogy annak eredmé-
nyéről írásosban számoljon be.44 

A kiküldött bizottmány Szombathely vá-
ros 1835. április 24-én megtartott tisztújító 
közgyűlésére nyújtotta be jelentését, és 
ebben – támogatva a  kérelmezők kezde-
ményezését – azt indítványozta, hogy a csa-
torna megépítéséhez szükséges mindössze-
sen 816 vft 45 kr felét város vállalja magára, 
az összeg másik feléből a Zanelli, Zsoldos 
és Müller által kilátásba helyezett 250 vft 
levonása után maradó 158 vft 22 1/2 kr-t 
pedig a Forgó utában lakó további öt ház-
tulajdonos között osszák szét. A bizottmány 
ugyanakkor – miután a költségvetés nem 
tartalmazta 62 öl terméskő árát, valamint 
a  csatorna kiásásának munkadíját – azt 
kezdeményezte, hogy utóbbi összegek kifi-
zetésére a vármegyét kérjék fel. A közgyűlés 
teljes egészében elfogadta a bizottmány elő-
terjesztését, és azt azzal egészítette csupán 
ki, hogy név szerint felsorolta azoknak 
a  Forgó utcában háztulajdonosok nevét, 

akikre a fennemlített 158 vft 22 1/2 kr kifi-
zetése hárult.45 

Szombathely város nem igazán sietett 
Vas vármegye támogatását megszerezni, 
hiszen előbbi döntésének megszületését 
követően, csak 1841. november 13-án, tehát 
több, mint 6 1/2(!) esztendővel később kelt 
levele mellett küldte meg a városi közgyűlés 
előbbi határozatát, és e levélben azt kérte, 
hogy a vármegye a 62 öl terméskő és az árok 
kiásásának költségeit vállalja magára. A le-
velet és a benne megfogalmazott kérés Vas 
vármegye 1841. november 2-án megkezdő-
dött közgyűlése tűzte napirendjére, és úgy 
határozott, hogy egy kéttagú, Szabó Miklós 
(1806–1848) táblabíróból és Radó Lajos 
(1804–1882) járási főszolgabíróból álló bi-
zottmányra bízza a kérésben foglaltak meg-
vizsgálását.46 

A kiküldött és időközben Zuggó Ignác 
járási esküdttel háromtagúra bővült bizott-
mány állásfoglalását egy 1842. február 12-
én kelt jelentésben Vas vármegye február 
7-re összehívott közgyűlése elé terjesztette. 
Ebből kiderült, hogy a  bizottmány tagjai 
találkoztak Szombathely város négytagú 
küldöttségével – amelyben Zanelli Ferenc 
is helyet kapott –, amelynek tagjai meg-
említve a vármegye korábbi és Szombathely 
város csinosítását célzó intézkedéseit,  
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43 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 750/1834–1835.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 167. nr. 5. Zanelli Ferenc és 
Müller Ferenc levele Szombathely város tanácsá-
hoz. [Szombathely, é., h., n. nélk.] 

44 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 749/1834–1835., 750/1834–
1835. 

45 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 13/1835–1836.; MNL VaML 
Szvkt. Ktir. fasc. 167. nr. 5. Szenczy Imre és Turko-
vics János jelentése Szombathely város tanácsához. 
Szombathely, 1835. április 24. 

46 MNL VaML Vvkk. Kkjkv. 2456/1841.; MNL VaML 
Szvkt. Ktir. fasc. 167. nr. 5. Szombathely város levele 
Vas vármegyéhez. Szombathely, 1841. november 13., 
Kivonat Szombathely város 1838. [helyesen: 1835.] 
április 24-én megtartott közgyűlésének jegy-
zőkönyvéből. Megemlítendő, hogy a mezőváros le-
velének datálása valószínűleg téves, hiszen  
az  dátuma szerint 1841. november 13-án kelt, ám 
az abban foglaltakat a vármegye 1841. november 2-ra 
összehívott és megkezdődött közgyűlése tárgyalta. 
Ugyanakkor biztosan tollhibával készült el a városi 
közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata, mivel e köz-
gyűlésre 1835. – és nem 1838. – április 24-én ke-
rült sor. 
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egyrészt azzal indokolták kérésüket, hogy 
a csatorna megépítése jelentősen hozzájá-
rulna a Forgó utca és környékének tiszta-
ságához és a városlakók kényelméhez, más-
részt felhívták a figyelmet arra, hogy a Bel-
sikátor házainak egy része megsüllyedt, 
az azok udvariban lévő kutak pedig hasz-
nálhatatlanokká váltak. A bizottmány ezért 
azt indítványozta, hogy a közgyűlés teljesítse 
Szombathely város kérését. Vas vármegye 
1842. február 7-én megkezdődött közgyűlése 
ennek nyomán megbízza a  vármegye fő-
mérnökét, Kovacsics Zsigmondot, hogy fog-
laljon állást a kérdésben.47 

Kovacsics az 1843. május 1-jén megnyi-
tott vármegyei közgyűlésre terjesztette be 
jelentését, amelyben azt indítványozta, hogy 
a vármegye oly módon vállalja magára a 62 öl 
kő beszerzésének árát, hogy a  szükséges 
összeg felét a nemesi pénztárból, felét pedig 
a házipénztárból fedezzék.48 

Sajnos, nem sikerült további adatokat 
találnunk arra, hogy az  1835-ben a  Belsi-
kátorban – többek között Zanelli Ferenc 
kezdeményezésére – létesíteni tervezett 
vízelvezető csatorna, amelyhez a vármegye 
végül 1843-ban megígérte hozzájárulását, 
megépült-e, és ha igen, pontosan mikor. 

Ugyanakkor elfordult az is, hogy Zanelli 
Ferenc okozott komoly gondot a házában, 
pontosabban az  épület alatt végeztetett 
munkálatokkal. Az 1838. július 7-én lezajlott 
város tanácsülésen özv. Pichler Andrásné 

Grim Katalin – Zanelliék északi szomszéd-
ja – szóbeli panaszt tett, miszerint annak 
nyomán, hogy a kereskedő a saját háza alá 
pincét ásatott, az  ő annak tőszomszédsá-
gában álló házában nagy repedések kelet-
keztek. A kirendelt kéttagú bizottmány tagjai 
helyszíni szemlét tartottak, majd szóban 
úgy nyilatkoztak, hogy Pichlerné háza le-
dőléssel fenyeget, ezért onnan ki kell köl-
töznie. Zanellit a városi tanács felszólította, 
hogy a bizottmány írásos jelentésének meg-
érkezéséig is egyrészt Pichlerné keletkezett 
veszteségeit térítse meg, másrészt gondos-
kodjon arról, hogy az asszony további ká-
rokat ne szenvedjen.49 Miután városi köz-
gyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvekben 
nincs nyoma az ügy folytatódásának, felté-
telezhetjük, hogy a  Zanelli és szomszédja 
a kérdést békés úton rendezni tudta. 

Szombathely mezőváros fennmaradt 
iratai között csupán egytelen olyan található, 
amely arról tudósít, hogy 1845-ben Forró 
utcai házában Zanelli közelebbről egy sajnos 
pontosan meg nem nevezett, feltehetőleg 
bővítéssel egybekapcsolt átalakítási munkát 
kívánt végrehajtatni. A kereskedő az 1845. 
május 8-án megtartott tanácsülésre egyrészt 
benyújtotta a „… házában általa emelni szán-
dékolt épület …”50 tervrajzát, másrészt panaszt 
tett amiatt, hogy itteni keleti szomszédja, 
Sipőtz Pál szakács az ő háza mellett folyatja 
el vizét, ami számára komoly gondokat okoz. 
A  tanácsülés egy háromtagú bizottmányt 
küldött ki a panasz kivizsgálására,51 ám saj-
nos, a benyújtott tervrajz nem maradt fenn 
a  város közgyűlési és tanácsülési iratai 
között, így a  tervezett építkezésről nincs 
közelebbi információnk, és nem találtunk 
adatot a bizottmány munkálkodásáról sem. 
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47 MNL VaML Vvkk. Kkjkv. 278/1842.; MNL VaML 
Szvkt. Ktir. fasc. 167. nr. 5. A Szabó Miklós, Radó 
Lajos és Zuggó Ignác jelentése Vas vármegye köz-
gyűlésének. Szombathely, 1842. február 12. Minden 
bizonnyal ez esetben sem pontos a bizottmány vé-
leményét tartalmazó jelentés dátuma, miután 
az 1842. február 12-én kelt, és azt az 1842. február 
7-én megkezdődött vármegyei közgyűlés tárgyalta 
meg. Nem valószínű ugyanis, hogy a  vármegyei 
közgyűlése 6 napon át tartott volna. 

48 VaML Vvkk. Kkjkv. 1073/1843.; MNL VaML Vvkk. 
Kkir. 1073/1843.; MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 167. 
nr. 5. Kivonat Vas vármegye 1843. május 1-jén meg-
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 

49 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 178/1838–1839. 
50 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 66/1845–1846. 
51 Uo. 
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Érdekességként mondjuk el, hogy vél-
hetőleg Zanelli Ferenc Forró utca házánál 
ekkor történt építkezésekor került elő az a fel-
iratos római tégla, amelyet azután Varsányi 
János mérnök megvett az építőmestertől.52 
Itt említjük meg, hogy Zanelli 1843 októbe-
rében nem tudjuk mikor, hol és milyen kö-
rülmények között megtalált római köveket 
kínált eladásra Turkovics János Szombathely 
bírájának, aki azokat a város részére meg 
is vásárolta tőle, majd minderről a tanácsot 
annak 1843. október 7-én megtartott ülésén 
tájékoztatta. E tanácsülés helybenhagyta 
a bíró eljárását, és elrendelte, hogy a 40 vft-
ot kitevő vételi összeget a város házipénz-
tárából fizessék ki.53 
 

Zanelli Ferenc Szombathely mező- 
város adófizetőinek „rangsorában” 
 
A 19. század első felében élt szombathelyi 
adófizetők és családjuk vagyoni helyzetének 
– ha nem is teljesen precíz és pontos, de 
legalább viszonylagos – érzékeltetéséhez, 
továbbá az abban bekövetkezett változások 
időpontjának és mértékének meghatáro-
zásához jól felhasználhatók a  mezőváros 
egykorú, éves adókivetési jegyzékei. Ezek 
adataiból egy egyszerű módszer alkalma-
zásával egy olyan, „mesterséges” forrás-
anyagot hoztunk létre, amely bizonyos ha-
sonlóságokat mutat a dualizmuskori viri-
lisjegyzékekkel. 54 

E 19. század első feléből származó adat-
sorok felhasználásával állítottuk össze az aláb-
bi táblázatot és az annak adataiból készült 
grafikont, amelyek azt mutatják, hogy az 
1807. adóévtől kezdődően az  1848. adóévig 
a  kivetett hadi- és háziadó alapján Zanelli 
Ferenc az egyes adóévekben az  adófizetők 
rangsorában hányadik helyre került. 

A táblázat és a grafikon adatai alapján el-
mondható, Zenelli Ferenc az 1807 és 1848 kö-
zötti időszakban évente a szombathelyi adó-
fizetők rangsorában átlagoson – parányi felfelé 
kerekítéssel – a 14. helyet szerezte meg, ami 
pedig azt igazolja, hogy fűszerkereskedő attól 
kezdődően, hogy feleségével a 19. század első 
évtizedének közepén Vas vármegye székhelyé-
nek piacterén házat vásárolt, több mint 4 év-
tizeden keresztül nem csupán tehetős keres-
kedőnek számított, hanem mindvégig a me-
zőváros gazdasági elitjének tagja tudott ma-
radni, miközben a házaspár nyolc gyermeket 
– öt leányt és három fiút – nevelt fel. 

Zanelli Ferenc egyike volt annak,  
a  24 szombathelyi boltos kereskedőnek, 
akik 1836. február 24-én kelt és a mezőváros 
tanácsához intézett beadványukban egyrészt 
engedélyt kértek egy kereskedőtársaság 

tilcsik györgy: észak-itáliából szombathelyre

52 Varsányi János: A  szombathelyi határban 1836–
1845-ig kiásott régiségek topographikus leirása. = 
Archeológia Értesítő, 1871. 9. sz. 217. p. 

53 MNL VaML Szvkt Ktjkv. 414/1843–1844. 
54 E módszer lényege, hogy hogy az adókivetési jegy-

zékekben megtalálható valamennyi adatot MS Excell 
számítógépes programban rögzítettük, majd az egyes 
személyeket a rájuk kivetett hadi- és háziadó – amely 
a mai fogalmaink szerint nem jövedelem, és nem is 
ingatlanadó, hanem kiegészülve néhány más elem-
mel, a kettő érdekes kombináció volt – együttes össze-
gének nagysága szerint csökkentő sorrendbe állítot-
tuk, így e lista élére az adott adóévben – amely előző 

esztendő november 1-jétől a tárgyév október 31-éig 
tartott – legtöbb adót fizető személy került, míg töb-
biek adójuk összege alapján következnek a sorban. 
A Szombathely városi adójegyzékek keletkezéséről, 
adatairól, továbbá azok gazdaság- és társadalomtör-
téneti kutatásokhoz való felhasználásukról bővebben 
lásd Tilcsik György: Szombathely mezőváros reform-
kori adójegyzékének néhány tanulsága. In: Előadások 
Vas megye történetéről. 6. Szerk. Mayer László, Til-
csik György. Szombathely, 231–256. p. (Archivum Co-
mitatus Castriferrei 7.) Javított és kiegészített válto-
zata: Uő: Adózási viszonyok Szombathelyen 
a feudalizmus bomlásának végső szakaszában. Szem-
pontok egy mezőváros 1799 és 1848 közötti adójegy-
zékeinek vizsgálatához. Szombathely, 2017. 28 lev. (Az 
EMMI 11462–4/2016/FEKUT számú BGE Kiválósági 
Támogatás projektje „BGE GKZ Mikro- és makro-
gazdasági folyamatok múltban és jelenben” kutatási 
programja keretében végzett kutatás kézirata.) Lásd 
https://adoc.pub/haztartasokrol-tmeges-adatot- 
szolgaltato-forrasa-a-magyar-tr.html (Megtekintve: 
2022. január 31.) 
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55 MNL VaML Aö. 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 
1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1819., 1820., 1821., 
1823., 1824., 1825., 1826., 1827., 1828., 1829., 1830., 

1831., 1832., 1833., 1834., 1836., 1837., 1838., 1839., 
1840., 1841., 1842., 1846., 1848. 
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   adóév       helyezés      adóév        helyezés          adóév        helyezés      adóév       helyezés 
    1807               30.            1818                 *                 1829           17. – 13.        1840         21. – 17. 
    1808              28.            1819                14.                1830           19. – 19.        1841            5. – 5. 
    1809              25.            1820               15.                1831           16. – 13.        1842           7. – 5. 
    1810               19.            1821               14.                1832           14. – 11.        1843                * 
    1811               12.            1822                 *                 1833           14. – 10.       1844                * 
    1812               16.            1823               19.                1834             7. – 6.          1845                * 
    1813               14.            1824               13.                1835                  *              1846           6. – 5. 
    1814               12.            1825                13.                1836           13. – 13.        1847                * 
    1815               14.            1826               13.                1837           16. – 16.       1848            7. – 5. 
    1816              22.            1827          13. – 10.           1838           10. – 10.                                 
    1817               15.            1828           10. – 8.            1839           13. – 13.                                

* Ezekben az adóévekben készített adókivetési lajstromok nem maradtak fenn. 
Az 1827. adóévtől a  helyezés rovatban két számadat szerepel. Ezek közül az  első a  Zanelli család 
Piactéren álló háza, az abban lakó személyek száma, a kereskedés minősítése, a tulajdonukban lévő 
szőlő stb. alapján kivetett adó szerinti helyezést, a második pedig ennek a Forró utcai házra kivetett 
adóval megnövelt adóösszeg alapján elért helyezését mutatja. 
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megalapításához, másrészt kérelmezték, 
hogy a tanács járjon közbe annak érdekében, 
hogy az  általuk kidolgozott és formába 
öntött, a levél mellett beterjesztett, a tervezett 
társaság működését szabályozó, 22 pontból 
álló rendszabályt a  Magyar Királyi Hely-
tartótanács fogadja el. A szombathelyi ke-
reskedők indítványukat – amelyet illetően 
a Helytartótanács kikérte a mezőváros föl-
desura, a  Szombathelyi Püspökség állás-
foglalását is – nem kis huzavona után, 
ugyanakkor elegendő hely hiányában itt 
nem részletezhető körülmények és okok 
miatt végül 1837 júniusában visszavonták, 
így Zanelli Ferenc és kereskedőtársai e közös 
kezdeményezése sikertelenül végződött.56 

 

Zanelli Ferenc konfliktusai és  
vitái magánszemélyekkel,  
illetőleg közhivatalokkal 
 
Természetesnek mondható, hogy több évti-
zedes ténykedése alatt foglalkozásából, ille-
tőleg az annak folytatásához szükséges áru- 
és pénzforgalom gyakorlatából, továbbá ki-
terjedt beszállítói és vevőköréből adódóan 
Zanelli Ferenc több alkalommal is kisebb–
nagyobb elszámolási és tartozási viták sze-
replője lett. E konfliktusok ismertetése során 
azok közül alapvetően terjedelmi okokból 
eltekintünk az apró személyes, főként adós-
sági viták akár csak említésétől is, és első-
sorban, de persze nem kizárólag azokat tár-
gyaljuk röviden, amelyek adatokkal szolgál-

nak Zanelli kereskedői tevekénységének és 
kapcsolatainak pontosabb megismeréséhez. 

Szombathely város tanácsa 1817. február 
1-jén lezajlott ülésén Godolla Ferenc helybeli 
kereskedő amiatt tett panaszt, hogy egy szá-
mára Triesztből (ma: Trieste, Olaszország) 
küldött, közelebbről meg nem adott össze-
tételű áruszállítmányát Zanelli Ferenc ön-
kényesen lefoglalta. Azt követően, hogy Go-
dolla levelekkel tudta bizonyítani, hogy az áru-
kat neki szánták, a tanács felszólította Zanellit, 
hogy a küldeményt a mellékelt számla szerint 
adja át Godollának, és az azokban időközben 
esetleg keletkezett károkat, illetőleg azokkal 
összefüggésben felmerült költségeket fizesse 
meg.57 Az ügy azonban nem látszott és nem 
is bizonyult egyértelműnek, amelynek során 
Zanelli is igyekezett – mégpedig sikerrel – 
érvényesíteni érdekeit. A szállítmányt előbb 
ugyan törvényszéki zár alá helyezték, de 
a mezőváros tanácsa február 8-án megtartott 
ülése az  árukat a  Szombathelyre küldő és 
Triesztben élő személytől érkezett levél, va-
lamint Szabó Ignác (1770–1828), Vas vármegye 
alispánja írásos rendelkezése nyomán – e 
zárlatot feloldotta, és a portékákat Zanellinek 
átadni rendelte.58 Sajnos, a  vitáról többet 
nem sikerült kideríteni, és így arra sem ta-
láltunk adatot, hogy a  vármegye alispánja 
miért avatkozott be az ügybe, éspedig Zanelli 
oldalán. 

Alig 1 esztendővel később egy megszó-
lalásig hasonló vita szereplője lett Zanelli, 
ám ezúttal ő kereste igazát a városi tanács 
előtt. Az  1818. február 18-ai tanácsülésen 
ugyanis bejelentette, hogy Góri István ke-
reskedő – aki az 1817-ben pusztított tűzvész 
előtt szintén bolttal rendelkezett Szombat-
hely piacterén – egy Pettauból (ma: Ptuj, 
Szlovénia) küldött és Zanellinek címzett, 
ugyancsak nem közölt tartalmú áruszállít-
mányt egy szintúgy Pettauból érkezett levélre 
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56 A Szombathelyi Kereskedőtársaság megalapítására 
1834-ben tett eredménytelen kezdeményezésről 
bővebben lásd Tilcsik György: Ein Versuch zur 
Gründung einer Handelsgesellschaft in Steina-
manger/Szombathely um Mitte der 1830-er Jahre. 
In: Bibliothekar und Forscher. Beiträge zur Lan-
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Raumes. Festschrift für Norbert Frank zum  
60. Geburtstag. Red. Felix Tobler. Eisenstadt, 2003. 
337–358. p. (Burgenländische Forschungen. Son-
derband; 25.); Tilcsik, 2009. 125–130. p. 

57 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1816–1817. 230–231. p. 
58 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1816–1817. 235. p. 
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hivatkozva – magához vett, ám annak árát 
nem fizette ki. A tanácsülés – miután Góri 
hajlandónak mutatkozott a fizetésre, és Za-
nelli sem ragaszkodott a  portékákhoz – 
úgy döntött, hogy Góri megtarthatja azokat.59 
Közbevetőleg mondjuk el, hogy nem ez volt 
az  első és egyetlen összeütközés Góri és 
Zanelli között, miután 1815 februárjában 
előbbi egy durva és közönséges hangvételű 
levelet intézett utóbbihoz. Zanelli termé-
szetesen panaszt tett, amelynek nyomán 
a városi tanács 1815. február 22-én lezajlott 
ülése Górit súlyos megrovásban részesítette 
és nyilvános bocsánatkérésére kötelezte.60 

Grünwald Mihály zalalövői zsidó keres-
kedő tartozása fejében előbb 1817. január 8-
án 432 vft 11 kr-ról, majd 1817. március 12-
én 479 vft 42 kr-ról, mindkét esetben 3 hónapi 
határidőre szóló adóslevelet írt alá és adott 
át Zanelli Ferencnek, ám miután a teljes tar-
tozását képező 911 vft 53 kr-ból csak 162 vft 
25 kr-t fizetett vissza, a  szombathelyi fű-
szerkereskedő a  fennmaradó 749 vft 28 kr 
miatt 1821. augusztus 22-én pert indított 
ellene Zalaegerszegen, Zala vármegye fő-
szolgabírája, Nagy Antal előtt. Az 1822. február 
8-án megszületett ítélet elmarasztalta Grün-
waldot és végrehajtást rendelt el ellene. Erre 
1822. július 29-én került sor, és ekkorra 
Grünwald összes tartozása mindösszesen 
1256 vft 28 kr-ra növekedett, mivel a Zanellinek 
járó 749 vft 28 kr-hoz 225 vft kamat, 146 vft 
30 kr per- és 135 vft 30 kr végrehajtási költség 
is társult. A végrehajtás eredménytelenül vég-
ződött, mivel Nagy Antal járási főszolgabíró 
és Steffanits Ignác járási esküdt Grünwald 
Mihály zalalövői lakásán még 100 vft-ot sem 
érő bútorokat regisztrált csupán.61 

Bár nem mondható igazán komolynak, 
ám a szembenálló fél személye miatt mégis 

említést érdemel az az összeütközés, ami 
miatt Zanelli az  1819. január 23-án meg-
tartott szombathelyi tanácsüléshez fordult 
írásos panaszával. Ebben azt sérelmezte, 
hogy Pichler János – aki, mint fentebb em-
lítettük, közel 10 évvel korábban 2 esztendeig 
nála kereskedőlegényként dolgozott – mások 
előtt megszégyenítette és becsületében meg-
sértette őt. A  tanácsülés – miután mind-
kettőjüket meghallgatta – azt javasolta a két 
kereskedőnek, hogy peres úton tisztázzák 
nézeteltérésüket.62 Nem találtunk adatot 
arra, hogy az ügynek folytatása lett volna. 

A Zanelli Ferencet érintő viták egy része 
arról tanúskodik, hogy a  fűszerkereskedő 
– amennyiben lehetősége adódott rá – oly-
kor–olykor megkísérelte, hogy „megkerülve” 
a harmincadhivatalokat, vámfizetés nélkül 
hozzon vagy hozasson be külföldről árukat 
Magyarországra. 

Az érintett iratok egy részének megsem-
misülése miatt nem ismerjük pontosabban 
a Pettaui Főharmincadhivatal 1827. október 
17-én Szombathely város tanácsához küldött 
levelének tartalmát, amelyben a trieszti Deinler 
Kereskedőház számlája alapján Zanelli Fe-
renchez intézett néhány kérdést. A  levelet 
az 1827. október 27-én megtartott tanácsülésen 
– Zanelli jelenlétében – felolvasták, majd át-
adták azt a kereskedőnek válaszadás céljából,63 
aki minden bizonnyal eleget is tett a felszólí-
tásnak, ám ez az irat sem maradt fenn. 

Hasonló volt a helyzet a Zala vármegyei 
Nedelicben (ma: Nedelišće, Horvátország) 
működött harmincadhivatal Szombathely 
város tanácsához küldött, Zanelli Ferenccel 
kapcsolatos levelével, amelyet az 1832. szep-
tember 29-én megtartott tanácsülésén ol-
vastak fel, majd átadtak a fűszerkereskedő-
nek.64 Sajnos, sem a harmincadhivatal levele, 
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59 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1818–1819. 39. p. 
60 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1814–1816. 160. p. 
61 MNL Zala Megyei Levéltára. Alispánok és szolgabírák 

előtti perek. Nagy Antal előtti perek. fasc. 4. nr. 72. 
Zanelli Ferenc adóssági pere Grünwald Mihály ellen. 

62 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1818–1819. 324. p. 
63 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 429/1827–1828. 
64 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 325/1832–1833. 
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sem Zanelli válasza nem található meg a vá-
rosi közgyűlés és tanács iratai között. 

1833. április 17-én a Varasdi (ma: Varaždin, 
Horvátország) Harmincadhivatal levéllel for-
dult Szombathely mezőváros tanácsához, 
amelyben közölte, hogy a  Zanelli Ferrenc 
szombathelyi kereskedő 1832 júniusában  
6 lat,65 majd szeptemberben további 9 lat, 
Trieszten és Laibachon (ma: Ljubljana, Szlo-
vénia) át érkezett, lepecsételt csomagban lévő 
kávét a harmincadhivatal előzetes vámkezelése 
nélkül vett át. A harmincadhivatal ezért kérte 
a  város tanácsát, hogy Zanellitől szerezzen 
be írásos nyilatkozatot, és azt a kereskedőnél 
lévő vámjeggyel – azaz, a  vám összegének 
lefizetéséről a vámhivataltól kapott igazolás-
sal – együtt küldje meg Varasdra.66 A levelet 
a tanács 1833. április 27-re összehívott ülésén 
tárgyalták meg, és azt nyilatkozattételre 
kiadták Zanellinek.67 A kereskedő nem nagyon 
törte magát, és csak 1833. május 8-án foglalta 
írásba válaszát. Ebben úgy nyilatkozott, hogy 
emlékezete szerint az előző év júniusában és 
szeptemberében kapott néhány csomag ká-
vémintát, ám e csomagok hivatalos ólompecsét 
és vámjegy nélkül, postakocsin érkeztek, és 
mint minták, értéknélküliek voltak, amelyek-
ben lévő kávé súlyát nem mérte meg és azt 
nem is vételezte be, majd hozzátette, hogy 
nem adott senkinek se megbízást, hogy neki 
ilyen mintát – amely 10–12 kávéfajtát tartal-
mazott – küldjön, és azért vette azokat át, 
mert nem akarta, hogy annak megtagadása 
miatt üzleti partnerének dupla szállítási költ-
ségei legyenek. Zanelli e nyilatkozatát Szom-
bathely város tanácsa 1833. május 15-én kelt 
levele mellett küldte meg a Varasdi Harmin-

cadhivatalnak,68 amely – miután az ügynek 
nem lett folytatása – valószínűleg elfogadta 
Zanelli Ferenc okfejtését. 

A déli, délnyugati irányú kereskedelmi 
összeköttetéseit igazoló, fentebbi esetek mel-
lett az alábbi arról árulkodik, hogy Zanellit 
– a már korábban említett puskaporvásárlás 
mellett – a  stájer tartományi székhelyhez 
más üzleti kapcsolatok is fűzték. 

Czarich Mátyás, a szenteleki (ma: Ste-
gersbach, Ausztria) harmincados 1843. már-
cius 6-án hivatalos levelet küldött Szom-
bathely város tanácsához, amelyben arról 
tájékoztatta a testületet, hogy miután Zanelli 
Ferenc kereskedő egy – négy helyen, ólom-
mal lepecsételt – hordó finomított cukrot 
vitt el a  Grazi Cukorfinomítóból, ám sem 
a Szenteleki, sem pedig a Kőszegi járás vala-
mely más harmincadhivatalánál nem történt 
meg e cukor vámkezelése és az ólompecsétek 
eltávolítása, ezért Zanellit ki kell hallgatnia 
és erről egy jegyzőkönyvet kell felvennie. 
Czarich közölte továbbá, hogy e kihallgatásra 
1843. március 8-án kerül sor, és kérte a ta-
nácsot, biztosítsa, hogy egy városi tisztviselő 
jelen legyen azon. A város Irlinger Károly 
aljegyzőt delegálta Zanelli kihallgatásra, és 
az – amint azt beérkezett levél külzetén Ir-
linger feljegyzése megőrizte – a  tervezett 
időpontban megtörtént, amelyet követően 
az arról felvett jegyzőkönyvet a harmicados 
magával vitte Szentelekre.69 Miután e jegy-
zőkönyvnek nincs nyoma a mezőváros iratai 
között, valószínűsíthető, hogy abból csupán 
egyetlen példány készült. 

Az ügy azonban ezzel nem zárult le, és 
1844. augusztus 30-án a Kőszegi Harmin-
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65 Súlymérték. 1 bécsi font = 32 bécsi lat. 1 bécsi font 
= 0,56006 kg. 1 bécsi lat = 1,75018 dkg. Bogdán, 
1991. 49., 51., 443–444., 451–452., 455., 623., 624. p. 

66 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 165. nr. 2. A Varasdi 
Harmincadhivatal levele Szombathely város taná-
csához. Varasd, 1833. április 16. 

67 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 29/1833–1834. 

68 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 165. nr. 2. Zanelli Fe-
renc nyilatkozata a Varasdi Harmincadhivatal le-
velére. Szombathely, 1833. május 8., Szombathely 
város tanácsának levele a Varasdi Harmincadhi-
vatalhoz. Szombathely, 1833. május 15. 

69 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 174. nr. 261. A Szente-
leki Harmincadhivatal levele Szombathely város 
tanácsához. Szentelek, 1843. március 6. 
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cadhivatal nevében, annak felügyelője, Kem-
mer András intézett levelet a  mezőváros 
tanácsához, amelyben közölte, hogy a Zanelli 
Ferenc által Grazból elszállított és egyetlen 
magyarországi harmincadhivatalnál sem 
vámoltatott cukor ügyében végrehajtott 
vizsgálat miatt a  Magyar Királyi Udvari 
Kamara 1843. április 12-én és december 6-
án meghozott döntései 25 pft 6 kr vizsgálati 
díjat vetettek ki a kereskedőre, és ennek 
kiegyenlítésére őt a  Szenteleki Harmin-
cadhivatal két alkalommal is felszólította. 
Miután Zanelli nem volt hajlandó fizetni, 
a  Magyar Királyi Udvari Kamara 1844. 
július 10-én kelt rendeletével utasította 
a Kőszegi Harmincadhivatalt, hogy lépjen 
kapcsolatba Szombathely mezőváros taná-
csával a Zanellire kirótt vizsgálati díj be-
szedése érdekében. Mindezek előrebocsátása 
után a harmincadhivatal – hivatkozva a ka-
marai határozatra – felkérte a  mezőváros 
tanácsát, hogy szedje be a kereskedőtől a 25 
pft 6 kr-t, és a pénzt küldje el Kőszegre.70 

E levelet Szombathely város tanácsa 
1844. szeptember 7-én megtartott ülése 
tűzte napirendjére. Miután azt felolvasták, 
a jelenlévő Zanelli Ferenc kijelentette, hogy 
meglátása szerint a vele kapcsolatosan le-
folytatott vizsgálat szükségtelen volt, ezért 
nem hajlandó megfizetni a  rá kirótt költ-
ségeket, majd öntudatosan azt is hozzáfűzte, 
hogy behajtást csakis bírói ítélet alapján 
lehet eszközölni. A városi tanács a kereskedő 
érvelését akceptáló álláspontjáról 1844. szep-
tember 21-én kelt levelével tájékoztatta a Kő-
szegi Harmincadhivatalt.71 

A Nedelici Harmincadhivatal 1846. feb-
ruár 17-én levelet intézett Szombathely város 

tanácsához, amelyben azt közölte, hogy egy 
Pettauban, 1846. január 15-én kelt kiviteli 
fizetési jegyzék szerint Zanelli Ferenc egy 
Baumgartner vezetéknevű, pettaui keres-
kedőtől72 116 fontnyi csemegeárút vásárolt, 
ám azt úgy vitte át a határon, hogy a vámot 
a Nedelici Harmincadhivatalnál nem fizette 
meg. A  hivatal ezért azt kérte a  tanácstól, 
hogy a kereskedőt e mulasztásáról hallgassák 
ki, és vallomását a  mellékelten küldött, 
nyomtatott, kéthasábos jegyzőkönyvben 
pontról pontra rögzítsék, majd pedig  
a Zanelli kézjegyével ellátott és azt követően 
pedig hitelesített jegyzőkönyvet a Pettauban 
kapott és a kereskedőnél lévő kiviteli fizetési 
jegyzékkel együtt mielőbb küldje el Nedelicbe. 
E levél 1846. február 19-én érkezett meg 
Vas vármegye székhelyére, ahol a mezőváros 
tanácsa február 21-ére összehívott ülésén 
Horváth Boldizsárt (1822–1898), a város fő-
jegyzőjét és levéltárosát, a későbbi igazság-
ügyminisztert bíztak meg, hogy Zanelli 
mondandóját írásban rögzítse.73 A  jegy-
zőkönyvről nem készült másolat, így annak 
kérdőpontjait és Zanelli azokra adott válaszait 
nem ismerjük, de az biztos, hogy Horváth 
Boldizsár körültekintően járt el, hiszen még 
az ügyben érintett kocsist is kihallgatta.74
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70 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 176. nr. 71. A Kőszegi 
Harmincadhivatal levele Szombathely város taná-
csához. Kőszeg, 1844. augusztus 30. 

71 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 381/1844–1845.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 176. nr. 71. Szombathely vá-
ros tanácsának levele a Kőszegi Harmincadhiva-
talhoz. Szombathely, 1844. szeptember 21. 

72 E személy minden bizonnyal Karl Baumgartner 
lehetett, aki a vaskereskedés mellett Itália és Tri-
eszt, valamint Magyarország közötti, mindkét irá-
nyú szállítmányozással és bizományi ügyletekkel 
foglalkozott. Provinzial Handbuch des Laibacher 
Gouvernement-Gebietes im Königreiche Illyrien 
für das Jahr 1847. Laibach, 1847. 364., 365. p.; All-
gemeiner Handels-, Gewerbs-und Fabriks-Alma-
nach für den österreichischen Kaiserstaat. Jahr-
gang 1848. [1. Theil] Verf., hrsg. Franz B. Fray. 
Wien, 1848. 740. p.; Handels- und Gewerbe-Adres-
senbuch der österreichsichen Monarchie, enthal-
tend die Adressen von Wien mit seiner nächsten 
Umgebung und von den wichtigsten Provinzstäd-
ten. Fünfter Jahrgang 1848. Wien, 1848. 1069. p. 

73 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 940/1845–1846.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 177. nr. 394. A Nedelici Har-
mincadhivatal levele Szombathely mezőváros ta-
nácsához. Nedelic, 1846. február 17. 

74 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 983/1845–1846.
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