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2005 őszén a székelykeresztúri Mol nár Ist ván 
Mú ze um le vél tá rá nak köl töz te té se és ren de zé se so-
rán egy ér de kes gyűj te mény ke rült elő. El ső lát szat ra 
csak az tűnt fel, hogy sok fé le szám la, ár jegy zék, ap ró-
nyom tat vány és rek lám lap al kot ja a nem szok vá nyos 
le vél tá ri anya got. Mi vel elő ző leg már fog lal koz tam 
ipar- és ke res ke de lem tör té net tel,1 ér dek lő dé se met fel-
kel tet ték az ira tok. Át bön gé szé sük so rán egy 1922-
től az 1940-es évek má so dik fe lé ig fo lya ma to san 
mű kö dő sep si szent györ gyi ve gyes ke res ke dés üz let vi-
te lé re de rült fény.2

A Székelykeresztúron elő ke rült, 459 da rab ból ál-
ló do ku men tum anyag tör té ne té ről sem mit sem tu-
dunk. Egy sep si szent györ gyi ke res ke dés üz let vi te li 
ha gya té ka ho gyan ke rült a mú ze um gyűj te mé nyé-
be? Sej té sünk, hogy az ira tok az 1940-es évek ben 
Ke reszt úron mű kö dő Ja kab Jó zsef üveg- és por ce lán-
ke res ke dő ne vé hez kap cso lód nak, és a Ke reszt úron 
egy kor volt Ja kab ke res ke dő csa lád3 össze füg gés be 
hoz ha tó a sep si szent györ gyi Ja kab test vé rek kel, ku-
ta tá sa ink ré vén nem iga zo ló dott. A Sep si szent györ-
gyön vég zett ke re sés sem moz dí tot ta sok kal előbb re 
a ha gya ték tör té ne té re vo nat ko zó ad di gi is me re te-
in ket, ám a ke res ke dés sel kap cso la tos leg fon to sabb 
in for má ci ó kat si ke rült be gyűj te ni. Kó nya Ádám és 
Jó zsef Ál mos hely tör té né szek tud tak a haj da ni üz let-
ről, is mer ték a pon tos he lyet, ahol egy kor állt. Így 
si ke rült meg tud nom, hogy a Ja kab-fé le fű szer- és 
cse me ge ke res ke dés az egy ko ri, 1898-ban ala pí tott 
„Han gya” Fo gyasz tá si és Ér té ke sí tő Szö vet ke zet sep-
si szent györ gyi ki ren delt sé gé nek he lyi sé gé ben mű kö-
dött. Egy, a Jó zsef Ál mos gyűj te mé nyé ben ta lál ha-
tó, 1918-ban ki adott szí ne zett ké pes la pon az épü let 
hom lok za tán el he lye zett táb la még ez utób bit hir de-
ti. (2. ábra.)

Az 1970-es évek ele jén vég be ment nagy mé re tű 
vá ros ren de zés nek ez a ház is ál do za tul esett. A hely-
szín ről ez ol vas ha tó Sep si szent györgy ké pes tör té ne-
té ben: „A Sza bad ság tér köz vet len kö ze lé ben le vő 

Ko vács Gá bor tér rel egyidőben a volt Is ko la (ma 
Kos suth La jos) ut ca vesz tet te el egy ko ri ké pét (…) 
Az ut ca jobb ol da lán a Bog dán ház áll, ezt kö ve ti 
a Fog olyán csa lád tu laj do nát ké pe ző ház, mel let te 
Ja kab Ál mos há za (…) Itt ma a Bodok Szál ló előt ti 
gépkocsiparkoló ta lál ha tó.”4

Az át ala kí tás ered mé nye ként el tűnt a vá ros han-
gu la tos kis ut cá já nak egy ré sze. (1. ábra.) Az ut ca 
ne ve szá mos he lyen sze re pel a Ja kab-ke res ke dés üz le-
ti anya gá ban, hí ven tük röz ve a vál to zó idők ut ca név-
cse ré it. 1922-ben Is ko la ut ca, 1935-ben str. Regele 
Carol I., 1941-ben és nap ja ink ban Kos suth La jos 
ut ca ne vet vi se li.

A bolt 1922-ben nyílt meg. Az ese mény ről a Szé-
kely Nép 1922. már ci us 12-i szá ma Új üz let cím alatt 
adott hírt. „Tisz te let tel je sen ér te sí tem a nagy ér de mű 
kö zön sé get, hogy fű szer- és ter mény ke res ke dé se met 
a „HAN GYA” fogy. szöv. volt üz let he lyi ség ében Str. 
Regele Carol I. No. 4. (Is ko la-ut ca 4 sz.) alatt meg-
nyi tot tam. El ső ren dű ara di liszt ál lan dó an kap ha tó. 
Kér ve szí ves jó in du la tú párt fo gást, ma ra dok tel jes 
tisz te let tel Ja kab Je nő.” (4. ábra.)

A Szé kely Nép ké sőb bi év fo lya ma i ban5 azon ban 
hi á ba ke res sük az üz let to váb bi hír adá sa it, rek lám ját. 
A meg nyi tás kor köz zé tett hír az egye dü li, amely az 
üz let mű kö dé se alatt az új ság ban meg je lent. Eb ből 
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy vá sár ló kö re biz to sí tott, 
ál lan dó és jól kö rül ha tá rolt volt, Ja kab Je nő nem érez-
te kü lö nö sebb szük sé gét az eff  aj ta hír ve rés nek.

A sep si szent györ gyi és kör nyék be li cé gek, üz le tek 
jó hir de tő he lye volt az új ság. Né me lyi kük több ször, 
akár éve ken át fo lya ma to san hir det te vál lal ko zá sát. 
A hely bé li, ver seny tár sak nak mi nő sü lő Makkai-féle 
fű szer üz let, va la mint a Lász ló Bé la-fé le fű szer-, cse-
me ge- és gyar mat áru6 üz let gyak ran sze re pel a ko ra-
be li rek lá mok ban.

A Ja kab-ke res ke dést Ja kab Je nő ala pí tot ta. Ké sőbb 
hoz zá tár sult öccse, Ál mos, aki ta ní tó volt. Az 1930-
as évek románosítási po li ti ká já nak kö vet kez té ben 

1 SÁNDOR-ZSIGMOND Ibo lya 2005.
2 A ha gya ték össze té te le: 124 szám la, 31 szál lí tó le vél, 52 üz le ti le vél, 
48 rek lám lap, 33 nyug ta, 24 ár jegy zék, 60 egyéb do ku men tum.
3 VOFKORI György 2002. Az el ső vi lág há bo rú előtt Ja kab Ist-
ván nak volt ve gyes ke res ke dé se Székelykeresztúron.

4 CSEREY Zol tán – JÓ ZSEF Ál mos 1999, 126, 129.
5 A Szé kely Nép 1922–1944-es év fo lya mai.
6 A ten ge ren tú li or szá gok ból, „gyar ma tok ról” szál lí tott árut, fű-
sze re ket, dé li gyü möl csö ket ne vez ték így.
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Ál most hi va tá sa gya kor lá sá tól el til tot ták,7 mi nek foly-
tán ke res ke dő lett. A har min cas évek má so dik fe lé-
ben je lent meg el ső íz ben a Ja kab Test vé rek cég jel zés: 
Fazakas Sán dor kézdivásárhelyi vegyesáru ke res ke dő 
1937. au gusz tus 18-án kelt le ve lét „Te kin te tes Ja kab 
Test vé rek Urak nak” cí mez te. 

Az üz let he lyi ség re, az egy ko ri Is ko la ut ca 4. 
szám alat ti épü let re vo nat ko zik a le vél tár leg ko ráb-
bi da rab ja, egy bér le ti szer ző dés, amely „…köttetett 
Özv. Bikfalvy Istvánné szül. Rákosy Ilo na vas ke res-
ke dő mint bér be adó tu laj do nos és Bartha Ár pád 
mint bér be ve vő, ke res ke dő, sep si szent györ gyi la ko-
sok, ügy le ti fe lek kö zött 1921. ok tó ber 19-én Sep-
si szent györ gyön. Esze rint özv. Bikfalvy Istvánné 
a sep si szent györ gyi, ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe ző, 
a ré gi Is ko la-ut cá ban lé vő kő há zas beltelkét bér be 
ad ja s Bartha Ár pád ke res ke dő azt bér be ve szi min-
den, az in gat la non emelt épü le tek kel, he lyi sé gek kel 
együtt há rom évi idő tar tam ra, 1921. ok tó ber hó 
1-ső nap já val kez dő dő en 1924. szep tem ber hó 30. 
nap já ig.” A szer ző dés ben sze re pel nek kü lön fé le ki-
kö té sek, me lyek kö zül leg fon to sabb az, hogy „bér lő 
a bér let tár gyát al bér let be nem ad hat ja s ab ban ő 
a bér be adó tu laj do nos vas ke res ke dő üz le te kö ré be 
eső áruk, te hát vas áruk, el adá sá val, rak tá ro zá sá val 
nem foglalkozhatik s egy ál ta lán a bel ső sé gen oly üz-
le tet nem nyit hat, nem tart hat és nem foly tat hat, 
mely bér be adó tu laj do nos vas áru üz le té nek8 ver senyt 
csi nál hat na s üz le ti for gal ma csök ken té sé re al kal-
mat szol gál tat hat na. Ki vé tel a kát rány pa pír. Özv. 
Bikfalvy Istvánné tu laj do nos a szer ző dés tár gyát 
ké pe ző bel ső ség re néz ve Axente Já nos és Petrescu 
Constatin urak kal, mint bér lők kel 1921. jú ni us hó 
27-én, te hát már ko ráb ban szer ző dés re lé pett, ezért  
e szer ző dés ben meg ál la pí tott jo gok és kö te le zett sé-
gek mind két szer ző dő fél re néz ve azon fel füg gesz-
tő s il let ve ha lasz tó fel té tel hez köt tet nek, ha Bartha 
Ár pád nak si ke rül ke resz tül vin nie azt, hogy ne ve-
zett Axente Já nos és Petrescu Constantin urak az 
1921. jú ni us 27-én ve lük kö tött bér le ti szer ző dés től 
el áll ja nak s ab ban szer zett bér le ti jo guk ról le mond ja-
nak. Sft. Gheorghe, 1921. évi au gusz tus hó 11-én.” 
Bartha Ár pád ke res ke dő si ke res meg győ ző mun kát 
foly ta tott, mert alább kéz zel ír va ez áll: „Axente 
Já nos és Petrescu Constantin urak az 1921. okt. 13-
án ki ál lí tott nyi lat ko zat ban ko ráb ban szer zett bér lői 
jo ga ik ról le mon dot tak, en nek kö vet kez té ben Bartha 
Ár pád úr ki fe je zet ten is el is me ri azt, hogy most már 
az özv. Bikfalvy Istvánnéval ezen 1921. au gusz tus 
11-én kö tött bér le ti szer ző dés jog ha tá lya rá néz ve be-
ál lott. Sft. Gheorghe 1921. ok tó ber 19-én.”

Az épü le tet 1921. vé gén te hát már Bartha Ár pád 
ke res ke dő bér li, míg 1922. már ci u sá ban már Ja kab 
Je nő je le nik meg az in gat lan ban. A ren del ke zé sünk re 
ál ló anyag ból nem de rül ki, hogy kez det ben csu pán 
bér lő ként vagy tu laj do nos ként is bír ta az épü le tet. 

Az idő ren di sor ren det be tart va a le vél tár kö vet ke-
ző da rab ja egy 1922. már ci us 31-én kö tött biz to sí tás, 
amely ben a „Franco-Română” Ál ta lá nos Biz to sí tó 
Rész vény tár sa ság Ja kab Je nő sa ját tu laj do nát ké pe ző 
tár gya kat egyszázhuszezer-hatszáz lej ere jé ig 10 év re, 
az az 1922. már ci us 31-től 1932. már ci us 31-ig ter je-
dő idő re tűz- és vil lám csa pás ál tal okoz ha tó károk 
el len biz to sít ja.

A biz to sí tás a Sep si szent györgy, Is ko la ut ca 4. 
szám alatt ta lál ha tó in gat lan ban fel hal mo zott ja vak-
ra vo nat ko zott, ma gá ra az épü let re nem, ezért vél he-
tő, hogy a he lyi ség ak kor még nem volt a sa ját tu laj do-
na. A biz to sí tás tár gyát ké pez te: fű szer-, gyar mat- és 
ter mény áru fo gyó és sza po ro dó mennyi ség ben az 
üz let és rak tár he lyi ség ben (tég la, cse rép), fes ték áru 
fo gyó- és sza po ro dó mennyi ség ben. Pet ró le um na pi 
szük ség let, üz le ti be ren de zés és fel sze re lés sze re pelt 
még a biz to sí tott ja vak kö zött, az zal a meg jegy zés sel, 
hogy kár ese tén az áru mi nő sé ge és mennyi sé ge hi te-
les ada tok kal és szám lák kal iga zo lan dó.

1924-ben Ja kab Je nő a biz to sí tást meg újí tot ta há-
rom száz hat van egy ezer-nyolc száz lej ere jé ig. Ek kor 
az in gat lant és a sa ját tu laj do nát ké pe ző tár gya kat 
tűz- és vil lám ütés ál tal oko zott károk el len 10 évi idő-
tar tam ra, az az 1924. áp ri lis 20-tól 1934. áp ri lis 20-
ig biz to sí tot ta. A le vél tá ri anyag ban nem ta lál ha tó 
olyan adás vé te li szer ző dés, amely bi zo nyí ta ná, hogy 
Ja kab Je nő – va ló szí nű leg va la mi kor 1924 ele jén 
– meg vá sá rol ta az idő köz ben jól be fu tott üz le té nek 
he lyet adó épü le tet és a hoz zá tar to zó rak tá ra kat. Az, 
hogy a biz to sí tást csak annyi ban mó do sí tot ták, hogy 
az épü let re is ki ter jesz tet ték, mi ál tal a biz to sí tás ér-
té ke há rom szo ro sá ra nö ve ke dett, azt tá maszt ja alá, 
hogy az in gat lan ek kor már sa ját tu laj do na volt.

Az áru he lyes rak tá ro zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé-
sek közt sze re pelt, hogy pet ró le u mot az üz let he lyi ség-
ben csak jól el zárt bá dog edény ben és 25 kg-on alu li 
mennyi ség ben sza bad tar ta ni, va la mint nyílt láng gal 
a pet ró le u mot tar tal ma zó rak tár ba lép ni ti los. 

Azt sem tud juk biz to san, hogy az épü let ben csak 
az üz let ka pott he lyet, vagy eset leg a csa lád is itt la-
kott. Az 1930-as évek ből szár ma zó fo gyasz tói szám-
lák rá vi lá gí ta nak a Ja kab csa lád ál tal bir to kolt vagy 
bé relt egyéb épü le tek re is, ame lyek alap ján fel té te lez-
zük, hogy a lak hely ük nem az Is ko la ut cai ház volt. 
1935-ben Ja kab Je nő nek a Livezii ut ca 19 sz. cím re 

7 A ta ní tók nak kö te le ző vé tett ro mán nyelv vizs gá ja nem si ke rült.
8 Az egy ko ri Vá ros há za épü let ben volt a Bikfalvi Ist ván-fé le vas-
áru üz let. „Az épü let pi ac tér fe lő li föld szint jén, a sar kon Bikfalvi 

vas áru üz le te (in nen a né ha még ma is hall ha tó Bikfalvi sa rok el ne-
ve zés) volt.” CSEREY Zol tán – JÓ ZSEF Ál mos 1999, 72.
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kül di a szám lát Sep si szent györgy Pol gár mes te ri Hi-
va ta lá nak Vil la mos Vál la la ta. Ugyan ek kor Ja kab 
Je nő üz le té nek meg je lö lés sel a Kár oly ki rály – Rege-
le Carol I. ut ca 4. szám (ko ráb ban Is ko la ut ca) alá 
ér ke zik a szám la. Je nő ne vé re 1935-ben a Re gi na 
Maria – Má ria ki rály nő ut cá ba is cí mez nek szám lát. 
A ké mény sep rő mes ter Fal ka And rás ál tal ki ál lí tott 
szám lák 1929-ben Ál mos nak a Kár oly ki rály ut cá-
ba, Je nő nek a Rét ut cá ba szól nak. 1939-ben em lí tett 
ké mény sep rő mes ter Je nő nek már a Sza bad ság tér 2. 
szám alatt sepri a ké ményt.

A szá raz nak tű nő üz let vi te li anyag ból a csa lád ra 
vo nat ko zó sok egyéb ap ró rész let is ki de rül. Meg tud-
juk, hogy Ál mos és Je nő a Ka szi nó tag ja i nak so rát 
gya ra pí tot ták, Ja kab Álmosné a sep si szent györ gyi 
Jó té kony Nő egy let vá laszt má nyi tag ja volt. Meg ren-
del ték a Szé kely Nép új sá got, elő fi  zet tek a Ke resz tény 
Ke res ke de lem és Ipar Adat tár ára, rá di ó juk és zon go-
rá juk volt. 1930-ban a fű szer bolt ban hasz nált mák őr-
lő hen ge re it Bras só ban új ra ro va tol ták, Je nő Ál most 
küld te a bras sói Jul. Teutsch-féle gép gyár ba. A Ja kab 
cég el szá mol ta Je nő nek az úti költ sé get, ebé det, fe ke te-
ká vét és a ven dég lő ben vál tott ru ha tá ri ka bát je gyet. 
1932-ben na gyobb össze get köl töt tek az üz let vil lany-
há ló za tá nak a rend be té te lé re, a szük sé ges anya go kat 
Incze Csí ki ut ca 3. szám alat ti9 vas és mű sza ki üz le-
té ből vá sá rol ták. Je nő 1935-ben Szán tó De zső acél-
re dő nyö ket és to ló rá cso kat gyár tó nagy vá ra di gyá rá-
ból re dő nyö ket ren delt az üz let be já rat ára.

1934-ben a sep si szent györ gyi Izsák Jó zsef csiz-
ma- és ci pő ké szí tő mes ter Ja kab Ál mos nak 1 pár 
sport fi ú ci pőt ké szí tett10, Je nő 1931-ben egy 5 éves 
sár ga te he net vá sá rolt. 1928-ban a Ja kab csa lád jég-
kár el len biz to sí tot ta a Sep si szent györgy ha tá rá ban 
fek vő föld je ik azon évi ter mé sét. Eb ből de rül ki, 
hogy a Szép me ző ne vű ha tár ban gaz dál kod tak, len-
csét, ár pát, za bot, za bos bük könyt és olaj nö vé nye ket 
ter mesz tet tek.

1941-ben egy bu da pes ti lát sze ré szet ben19 Álmos 
szem üve get csi nál ta tott, ugyan eb ben az év ben Singer 
Gé za ma ros vá sár he lyi „KOR ZÓ” nyom dá já ban egy 
üz le ti bé lyeg zőt ren delt.

A csa lád or vo si re cept je it kü lön bö ző gyógy szer-
tá rak ban vál tot ták ki, er ről ta nús ko dik né hány, cég-
jel zé ses kis vény bo rí ték. Had nagy E. An tal „Szent 
Ist ván” ne vű sep si szent györ gyi pa ti ká já ban, Cserghi 
Pop Victor „Szent György” gyógy szer tá rá ban12, és 
kü lön bö ző bras sói gyógy szer tá rak ban13 vá sá rol tak. 
1928-ban a dr. Nagy De zső ál tal Je nő nek ren delt 

or vos sá go kat Kováts Ti va dar Szt. Ist ván Ki rály gyógy-
szer tá rá ban vál tot ták ki.14 Há zi or vo suk dr. Izsák 
La jos kör or vos volt. Az egész csa lád nak a Gaz dák Bu-
da pes ti Biz to sí tó Szö vet ke ze té nél sze mé lyen ként ha-
vi egy pen gő ér té kű élet biz to sí tá sa volt, tag jai vol tak 
a nagy vá ra di Te met ke zé si Biz to sí tó Egye sü let nek.

Ja kab Ál mos 1943-ban ház vé tel cél já ra köl csö-
nért fo lya mo dott a Ma gyar Nem ze ti Bank hoz. 
Elő ze te sen a Há rom szé ki Ta ka rék pénz tár R.T.-től 
is köl csönt vett fel, Ja kab Álmosné sz. Bo dor Ir ma 
a har minc ket tő ezer arany pen gő ér té kű köl csö nért 
ke zes sé get vál lalt. Egy ké sőb bi le vél ből ki de rül, 
hogy a rész le tek vissza fi  ze té sé vel gond ja ik vol tak. 

1944. már ci us 13-án Székelykeresztúrról Lő-
rinczi Lász ló két élő nyu lat kül dött vas úton Ja kab 
Ál mos nak. A Ma gyar Ál lam vas utak ál tal ki bo csá-
tott „exp ressz áru ve vény” a ha gya ték egyet len do ku-
men tu ma, amely Székelykeresztúrhoz köt he tő.

A csa lád tag jai a vá ros meg be csült pol gá ra i ként 
meg hí vot tak vol tak a fon to sabb tár sa dal mi és kul tu-
rá lis ren dez vé nyek re, a Re for má tus Fér fi  szö vet ség és 
a Kol lé gi um ün nep sé ge i re. A Ke res ke dők Ér dek vé-
del mi Szer ve ze te, a Ba ross Szö vet ség 1930-as évek-
ben ké szült fo tó ján (3. ábra) a né pes tes tü let ben az 
el ső ál ló sor ban ki len ce dik a nagy va ló szí nű ség gel 
azo no sí tott Ja kab Ál mos. A ke res ke dők Olt ut cai 
szék há zá nak ud va rán szin tén az 1930-as évek ben 
ké szült fény ké pen a szentgyörgyi üz let em be rek leg-
ne ve sebb jei közt is mét ott ta lál juk Ja kab Ál most.15 

Fi gye lem re mél tó, hogy Ja kab Je nő ről se hol sem tör-
té nik em lí tés. Ha egy ál ta lán ott is van, nem azo no sí-
tot ták a ké pe ken. 

1. Az üz let vi tel
A le vél tá ri anyag zö mét szám lák, szál lí tó le ve lek, 

csek kek, ár aján lat ok, rek lám la pok, ap ró nyom tat vá-
nyok és kü lön fé le té má jú hi va ta los le ve lek al kot ják. 
Jól tük rö zik egy kis ke res ke dés üz le ti te vé keny sé gét, 
ami nem sok ban tért el a ma is gya ko rol tak tól. Áru-
ren de lés, szám lá zás, szál lí tás, ki fi  ze tés, nyug tá zás 
kí sé re té ben ke rült az áru a gyár tó tól a nagy ba ni el-
adón ke resz tül a kis ke res ke dő ig, majd a ve vő ig, az az 
a fo gyasz tó ig.

Az üz let for gal ma, füg get le nül at tól, hogy a bolt 
nem a for gal ma sabb és lá to ga tot tabb üz let so ron he-
lyez ke dett el, élénk volt. Ez le mér he tő a szám lák 
alap ján meg fi  gyelt áru moz gás, ren de lé sek és ki szál-
lí tá sok mennyi sé gé ből. Te te mes nye re sé get bi zo nyá-
ra nem ho zott, ám fo lya ma tos és biz tos meg él he tést 

9 Str. Ştefan cel Mare.
10 Ál mos nak két fi a volt, az egyik gye rek ko rá ban szán kó bal eset ben 
meg halt, a má sik nem ala pí tott csa lá dot, így nincs le szár ma zott.
11 Juszt Ferencz öz ve gye lát sze rész Bu da pest, Mú ze um-kör út 19.
12 Két nyel vű fel irat, ro má nul: Farmacia „Sft. Gheorghe.”

13 Csil lag Gyógy szer tár, Re mény Gyógy szer tár.
14 „Farmacia la Regele Sft. Ştefan alui Te o dor Kováts Sft. 
Gheorghe.”
15 CSEREY Zol tán – JÓ ZSEF Ál mos 1999, 168.
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biz to sí tott a csa lád szá má ra. Ve vő kö re ál lan dó és hű-
sé ges volt, a Ja kab test vé rek jól is mer ték vá sár ló i kat, 
az egy sze rűbb em be rek min den na pi igé nye i hez iga zí-
tot ták az áru kész le tet.

Az üz let ala pí tó Ja kab Je nő a ke res ke de lem min-
den csín ját is mer te. Le ve le zé se i ből ki tű nik, hogy 
ilyen irá nyú is ko lá zott sá ga is volt. Üz let vi te li ira ta i-
ból le mér he tő, hogy az aka dé mi ai szin ten ok ta tott 
ke res ke de lem tant a gya kor lat ban al kal maz ta. Ez 
nem csu pán a tör vé nyes ség re, a sza bá lyok be tar tá sá-
ra és a pénz ügyi fedd he tet len ség re vo nat ko zott, ha-
nem az üz let hu mán ol da lú meg kö ze lí té sé re is, ar ra 
a tény re, hogy a ke res ke dő nek jó em ber is me rő nek 
kel lett len nie, a ke res ke de lem lé lek ta nát el sa já tít va és 
gya ko rol va kel lett szá mí tá sát meg ta lál nia.

A ke res ke dő, aki árut vesz, a ma ga nye re sé gét 
ab ban a több let ben kap ja meg, ame lyet hoz zá ad az 
ár hoz, ami kor por té ká ját el ad ja. A le vél az áru üz let-
ben a ke res ke dő sze mé lyét pó tol ja, ezért az áru üz le ti 
le ve le zés ben a hang ud va ri as sá gá ra nagy súlyt fek tet-
tek.16 Ez ál la pít ha tó meg a le ve lek ol va sá sa kor, né ha 
úgy tű nik, sok a fe les le ges sal lang, túl kö rül mé nyes-
ke dő a fo gal ma zás.

A 20. szá zad ele jén a ke res ke del mi le ve le zés ok-
ta tá sá ban vol tak tö rek vé sek az üz le ti nyelv egy sze rű-
sí té sé re, hogy fő ként a le vél be fe je zé sé ben hasz nált 
ud va ri as ko dó for mák és az alá írás fö lé il lesz tett ki-
fe je zé sek (a „tel jes tisz te let tel”, „ki vá ló tisz te let tel” 
stb.) hadd ma rad ja nak el.17 A ke res ke del mi for ga lom-
ban nin csen szük ség az ilyen kon ven ci o ná lis idő pa-
zar lás ra, ál lí tot ták. Ám az egy sze rű sí té si fo lya mat 
ál ta lá no san las san ment. A le ve lek még a negy ve nes 
évek ele jén is bő vel ked nek az ud va ri as ko dó ki fe je zé-
sek ben. 

„Ja kab Ál mos cég nek Sep si szent györgy, 1943
Tisz telt Cím! Ked ves Ve vőm!
Tisz te let tel bá tor ko dom a mai ne héz áru be szer-

zé si vi szo nyok mel lett az zal az áru cik kel se gít sé gé re 
si et ni, amellyel most ren del ke zem. Fel aján lom „RO-
BUR” fű szer ke ve ré ke met, amely tar tal maz za, úgy 
a kül föl di, mint a bel föl di ne me sebb fű sze re ket.

Nagy be csű ren de lé se it so ra im vé te le után ké rem 
és va gyok, szol gá la ta i ra min den kor szí ve sen ké szen, 

ki vá ló tisz te let tel:
BATÓ LÁSZ LÓ
Fű szer és gyar mat áru nagy ke res ke dő, Sze ged.”

Ha meg vizs gál juk, hogy egy-egy üz let le bo nyo lí-
tá sa az áru ke res ke de lem ben mi ből állt, ak kor meg ál-
la pít hat juk, hogy az ügy let rend sze rint a kí ná lat tal, 

az aján lat tal kez dő dött. A ke res ke dő a ve vő jét vagy 
ma ga ke res te fel, vagy a meg bí zott ja (uta zó ja, kép-
vi se lő je). Ezt a mai nyelv hasz ná lat ban ügy nök nek 
ne vez zük. A Ja kab-ke res ke dést leg több ször le vél ben 
ke res ték meg, rit káb ban a tu laj do nos ma ga vagy 
a cég kép vi se lő je.

„Bras só, 1937. jú ni us 18.
Te kin te tes. Ja kab Je nő ke res ke dő úr nak 
Van sze ren csém be cses tu do má sá ra hoz ni, hogy 

kép vi se lőm Wag ner úr a leg kö ze leb bi na pok ban meg 
fog ja lá to gat ni és tisz te let tel ké rem be cses ren de lé se it 
ne ki fenn tar ta ni szí ves ked jék.

Ne ve zett úr pénz fel vé tel re fel van ha tal maz va és 
ké rem az ese dé kes szám lá im össze gét ez al ka lom mal 
ne ki szin tén át ad ni szí ves ked jék.

En nek el vár tá ban ma ra dok szol gá la tá ra min den-
kor ké szen ki vá ló tisz te let tel:

G. Eitel
szap pan és gyer tya gyár.”

„Ma ros vá sár hely, 1941. áp ri lis 22.
Tisz telt Uram!
Mel lé kel ten kül döm leg újabb ár jegy zé kün ket az-

zal a tisz te let tel jes ké rés sel, hogy mi vel a kö zel jö vő ben 
sze mé lye sen nem ke res he tem fel Önö ket, szí ves ked je-
nek meg ren de lé se i ket hoz zám írás ban el jut tat ni. 

Tel jes tisz te let tel: MAROSSZÉK Ál ta lá nos Ke-
res ke del mi Iro da Ma ros vá sár hely”

Az írás be li kí ná lat, aján lat igen vál to za tos volt. 
Az egy sze rű, nyom ta tott ár jegy zék től kezd ve, le he-
tett bő sé ges, né ha könyv ala kú és ki sebb-na gyobb 
ter je del mű ka ta ló gus. Volt ké pes ár jegy zék is, ha az 
üz let ter mé sze te meg kí ván ta. Di vat cik ke ket, dísz tár-
gya kat, a há zi be ren de zés esz kö ze it, tech ni kai cik-
ke ket, já ték sze re ket ké pes ár jegy zék ben kí nál tak. 
A nyom ta tott ár jegy zék el kül dé se szin tén áru kí ná lat-
nak mi nő sült, és ki kel lett be lő le tűn nie, hogy az egy-
ség ár mi lyen mennyi ség re vo nat ko zott, a szál lí tást 
ho gyan ol dot ták meg, a fi  ze tés nek me lyek vol tak a 
fel tét elei, il let ve hogy az aján lat med dig ma radt ér-
vény ben. Ár jegy zé kek tu cat já val ta lál ha tó ak a Ja kab 
test vé rek ha gya té ká ban.18 Az elő írt sza bá lyok nak 
min den te kin tet ben leg in kább meg fe le lő a bu da pes-
ti Hoff mann Jó zsef-fé le, 1804-ben ala pí tott gyar-
mat áru nagy ke res ke dés ár jegy zé ke, ame lyet Ja kab 
Ál mos nak cí mez tek 1944-ben.

A nyom ta tott ár jegy zé ket ese ten ként le vél is kí-
sér te, amely ben fő ként azt tu dat ták, hogy a nyom-
ta tott árak ból a ki vált sá gos ve vők nek mi lyen en ged-

16 SCHACK Bé la, dr. 1911, 278.
17 SCHACK Bé la, dr. 1911, 244.
18 Stel la Il lat szer gyár, Bu ka rest, 1930; Franck Hen rik Fi ai Rt. 

1940; Weiss Manfred El ső Ma gyar Kon zerv gyá ra R. T., Bu da-
pest, 1941; Radó Pál fű szer, gyar mat áru és kon zerv nagy ke res ke-
dő, Bu da pest, 1943.
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mé nye ket19 ad nak. A ren delt áru mennyi sé gé től és 
a ren de lés gya ko ri sá gá tól füg gő en a Ja kab-ke res ke-
dés ál ta lá ban 2–5% ár en ged ményt ka pott a kü lön-
bö ző cé gek től. 

A ren de lést kö ve tő en az árut szám láz ták és szál lí-
tás ra elő ké szí tet ték.

„1923. no vem ber 9-én
„HESS” El ső Er dé lyi Cu kor ka és Cso ko lá dé gyár 

Részvény-Társaság, Bras só
Ala pít ta tott 1899-ben
Te kin te tes Ja kab Je nő úr nak, Sep si szent györgy
A ne künk no vem ber 9-én sze mé lye sen fel adott 

ren de lé sét a leg jobb ki vi tel ben tel je sí tet tük és át nyújt-
juk az aláb bi szám lát lej 2000 összeg ről.

To váb bi szí ves meg ren de lé se i nek re mé nyé ben ma-
ra dunk tel jes tisz te let tel.

„HESS” El ső Er dé lyi Cu kor ka és Cso ko lá dé gyár 
R. T.”

A ki fi  ze té si ha tár idő rend sze rint 30, rit káb ban 
60 nap volt. Ennyi ide ig volt ér vé nyes az adott ked-
vez mény is. Volt eset, hogy a ki fi  ze té si ha tár időt meg-
ha lad ták, olyan kor nem csak a ked vez ményt von ta 
vissza a szál lí tó, ha nem ha vi 1–5% ké se del mi ka ma-
tot is fel szá molt. A ki fi  ze tés rend sze rint ban ki át uta-
lás sal, csek ken tör tént, ame lyet több nyi re a Há rom-
szé ki Ta ka rék pénz tár Rész vény tár sa ság esz kö zölt. 
Ve vő jé nek az el adó a ki egyen lí tett szám lá ról min den 
eset ben írás be li hírt adott.

„Te mes vár, 1923. de cem ber 24.
Ja kab Je nő cég nek, Sep si szent györgy
Kö szö net tel el is mer tük szám lá ját bank át uta lá sá-

ért 3.025 lej összeg gel, mi ál tal no vem ber 16-i szám-
lánk ki egyen lí tést nyert.

Szol gá la ta i ra min den kor ké szen ajánl juk ma gun kat
tel jes tisz te let tel:
KAN DIA Cu kor ka- és Cso ko lá dé gyár R. T.”

Az áru ki szál lí tá sa vas úton, al kal mi fu va ros sal 
vagy na gyobb cé gek től ren de lés ese tén an nak sa ját 
szál lí tó já val tör tént. A szám lán kü lön fel volt tün-
tet ve a szál lí tá si díj. Pl. „fran kó Sep si szent györgy 
pá lya ud var” annyit je len tett, hogy a szál lí tó fi  zet te 
a fu var dí jat a szentgyörgyi ál lo má sig, az áru nak on-
nan va ló el szál lí tá sa a Ja kab cé get ter hel te. Ha a szál-
lí tás sal kap cso la tos meg jegy zés így szólt: „fran kó 
szál lít juk a ve vő üz le té be, rak tá rá ba, há zá hoz”, ak-
kor a fu var dí jon felül még ama költ sé ge ket is a szál-
lí tó áll ta, ame lyek a vas úti ál lo más tól a ház hoz szál-

lí tás sal fel me rül tek. A szám lák kü lön ér de kes sé ge, 
hogy ok mány bé lyeg gel vol tak el lát va és a bé lye gek 
az el adó cég pe csét jé vel le pe csé tel ve. A bé lyeg költ sé-
get hoz zá ad ták a vég összeg hez, ame lyet így szin tén 
a ve vő fi  ze tett. A szál lí tást fu var le vél20 kí sér te. Ezen 
sze re pelt a cím zett és fel adó cég ne ve és cí me, az út 
hossza ki lo mé ter ben ki fe jez ve, a szál lí tott áru faj tá ja, 
mennyi sé ge, sú lya, ér té ke, a szál lít má nyo zó ne ve,21 
a szál lí tás idő pont ja és dí ja.

2. A Ja kab-ke res ke dés nek szál lí tó cé gek és áru ik
Hároszék vár me gye ke res ke del mé vel kap cso lat-

ban a 19. szá zad vé gén ezt ol vas hat juk: „Be ho zat nak: 
gyar mat áruk, ru há za ti és tex til-ipa ri czikkek, nyers 
és ki ké szí tett fi  no mabb bő rök, bor, sör, só, min den fé-
le dé li gyü mölcs, sző lő, sin ges- és di vat-ke res ke del mi 
áruk.”22 A Ja kab-ke res ke dés el ső sor ban fű szer- és cse-
me ge üz let volt, az áru nagy ré szét ezek a ter mé kek 
al kot ták. Ha son ló mér ték ben tar tott ház tar tá si- és 
vegyiárut, veteménymagvakat, cuk rot és lisz tet, ezek 
sze rint az üz let ve gyes ke res ke dés sé bő vült. A ve gyes-
ke res ke dő üz le ti kö re volt a leg szé le sebb és leg vál to-
za to sabb. A ke res ke del mi mi nisz té ri um ha tá ro za ta 
sze rint a ve gyes ke res ke dők és sza tó csok jo go sul tak 
vol tak az összes el ső ren dű szük ség le ti ipar cik ke ket 
for ga lom ba hoz ni.23 Ja kab Je nő a kez de tek től élt is 
a le he tő ség gel, üz le te kí ná la tát az áru gaz dag sá ga és 
sok fé le sé ge jel le mez te. Az or szág kü lön bö ző pont ja-
i ról, nagy vá ro si cé gek től ren delt jó mi nő sé gű árut. 
Az egyes gyár tók és ter mé ke ik ne ve sok eset ben ma 
is is me rő sen cseng, bi zony sá gul, hogy a nap ja ink ban 
is for gal ma zott és hasz ná lat ban lé vő cik kek né me lyi-
ke már jó 70 év vel ez előtt ked velt volt. 

Ha csak a cse me ge árut vesszük fi  gye lem be, lát-
juk, hogy na gyobb mennyi sé get az egy sze rűbb ter-
mé kek ből (ház tar tá si keksz, cu kor kák) tar tott, ám 
a for gal ma zott kész let vál to za tos és min den igényt 
ki elé gí tő volt. A hét köz na pi árun kí vül a fi  no mabb, 
úri cse me gé ket is kí nál ta: ko nya kos meggyet, fran cia 
cso ko lá dé kat, mar ci pánt, ap ró sü te mé nye ket. A szám-
lák ból ki tű nik, hogy mi lyen édes sé ge ket gyár tot tak, 
for gal maz tak és fo gyasz tot tak az 1920-as, 1930-as 
évek pol gá rai. Az ide gen hang zá sú meg ne ve zé sek 
ese tén is kö vet kez tet ni le het az édes ség faj tá já ra. 
A ház tar tá si cik kek kö zül leg na gyobb for gal mat 
szap pan ból és fes té kek ből bo nyo lí tott. Szá mos gyár-
tó val és for gal ma zó val ápolt üz le ti kap cso la tot. Csak 
szap pant leg alább 17 fé le hely ről szál lí tott.

Te kint sük át a Ja kab ha gya ték szám lá it, ame-
lyek az áru kész let vál to za tos sá gát bi zo nyít ják. Ezek 
a szám lák egy ben tük rö zik a két vi lág há bo rú kö zöt ti 

19 A „skon tó” ki fe je zést hasz nál ták, a mai disz kont meg fe le lő jét.
20 Scrisoare de trăsură.
21 Vas úti szál lí tás ese té ben az 1920–30-as évek ben Căile Ferate 

Române, 1940 után: Ma gyar Ki rá lyi Ál lam vas utak.
22 POTSA Jó zsef 1899, 186.
23 ADONYI Bé la, dr. 1943, 3.



514

SÁNDORZSIGMOND Ibolya

ro má ni ai gyár tó kat, nagy ba ni el adó kat és cé ge ket, 
ame lyek kel Ja kab Je nő és a Ja kab Test vé rek cé ge 
üz le ti kap cso la to kat tar tott fenn. A fel so ro lás ban 
sze re pel a cég ne ve, az ala pí tás éve (ha is mert), szék-
he lye (hely ség), a szám la kibocsájtásának éve, hi va-
ta los (nyom ta tott ma gyar, ro mán, né met) nyel ve, a 
szám la ki töl té sé nek nyel ve és a szám lá zott áru meg-
ne ve zé se. A fel so ro lás ba nem ke rült be az ese ten ként 
ren delt áru mennyi sé ge, ára, a szál lí tás ra és a szám la 
ki egyen lí té sé re vo nat ko zó ada tok, va la mint a ked vez-
mény szá za lék ban ki fe je zett nagy sá ga. A cé gek és ter-
mé kek ne ve it az ere de ti írás mód dal kö zöl jük.

„AL FA” Tész ta gyár, tu laj do nos Dr. A. DERNER-
TH. Ke resz tény fal va, Bras só me gye.
Szám la 1937-ből. Ro mán, né met, ma gyar nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: ma ka ró ni 10 és 20 ki lós lá dák ban.

Julius BAUMANN Gyu la Pa pír rak tár, Bras só.
Szám lák 1937-ből. Ro mán és né met nyel vű nyom tat-
vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: bar na pa pír, új ság pa pír, lan tor na pa pír, „Supe-
rior” pa pír zsák, cu kor zsák, bar na zsák (ki ló ban 
mér ve)

Leopold BACH fa ipa ri és ke fe gyár tó üze me, Piat-
ra-Neamţ. Ala pít va 1886-ban.
Szám la 1927-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány né me-
tül ki tölt ve. 
Áru: sú ro ló ke fe, ru ha ke fe, ecset, me sze lő.

Joan BRECKNER Szap pan gyár Rt., Gyu la fe hér vár.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ma-
gya rul ki tölt ve.
Áru: man du la-, la no lin-, Re vol ver-szap pan.

Bodfalusi Cu kor gyár.
Szám lák 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro-
má nul ki tölt ve. 
Csu pán ja nu ár, jú ni us és jú li us hó na pok ban 
2.800 kg kris tály-, koc ka- és por cuk rot szál lí tott 
a gyár lerakatából a Ja kab-ke res ke dés nek.
1937 fo lya mán ki sebb mennyi sé get, 675 kg-ot a 
bu ka res ti Cu kor ke res ke del mi Vál la lat sep si szent-
györ gyi bi zo má nyi rak tá rá ból is vá sá rolt. Ha hoz-
zá vesszük, hogy más nagy ba ni ke res ke dő cé gek től 
is vá sá rolt cuk rot ki sebb-na gyobb té te lek ben, fő leg 
sü veg cuk rot, amit a bodfalusi gyár ból egy szer sem, 
ak kor ki de rül, hogy a bolt cu kor for gal ma az em lí-
tett hó na pok ban össze sen 7.200 kg volt, ami je len tős 
mennyi ség. 
A koc ka- és sü veg cu kor ki ló ja egy sé ge sen 30 lej, 
a kris tály cu ko ré 28 lej volt, a por cu kor ki ló ja 29 lej-
be ke rült. 

„CHEMICOLOR” fes té kek, lak kok és vegyitermé-
kek. Berkovits Jó nás, Nagy vá rad.
Szám la 1941-ből. Ma gyar nyel vű nyom tat vány ma-
gya rul ki tölt ve.

Áru: fes té kek, bé csi fe hér, hegyikréta, bu dai föld, 
ko va pa pír, hab kő, pa ra fi n, salacali, ter pen tin, bú tor-
lakk, salétromsó, fe nyő bo gyó, bronz fes ték, üveg pa-
pír (be főt tek le kö té sé re).

„CITY” Ke res ke del mi Rész vény tár sa ság, Nagy vá-
rad.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Pör költ ká vé 44 ki lós zsá kok ban.

CORONA Os tya-áru gyár, Bras só.
Szám la 1927-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány né me-
tül ki tölt ve.
Áru: kü lön fé le sü te mé nyek (di ós, meggyes), ná po lyi 
sze le tek, os tya la pok tölt ve és töl tet len.

„DEL TA” gra fi t gyár, Ma ros vá sár hely.
Szám la 1937-ből. Ro mán és ma gyar nyel vű nyom tat-
vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: gra fi t kúp, gra fi t tab let ta (gyógy ásza ti cé lok ra).

G. EITEL Szap pan- és Gyer tya gyár, Bras só. Ala pít-
va 1840-ben.
Szám la 1937-ből. Né met, ma gyar és ro mán nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve. 
Áru: Lon don-szap pan (fe hér és ve gyes), bo rot va-szap-
pan, Phönix temp lom gyer tya, Mar seille szap pan. 
A kül de mény hez cso ma gol va egy rek lám táb la.

FRANCK HEN RIK FI AI R. T. Bras sói le ra kat.
(Heinrich Franck Söhne societate anonimă pentru 

industria produselor de cafea).
Szám lák 1930, 1932, 1937, 1938-ból. Ro mán nyel vű 
nyom tat vá nyok ma gya rul ki tölt ve.
Va ló di Franck ká vé pót lék (ci kó ria ká vé), Kneipp 
ma lá ta ká vé, Rosil fü ge ká vé, Enrilo ká vé bab ká vé he-
lyett. 
A szám lák mel lett né hány ap ró Franck cég jel zé ses 
relkámlap, ár jegy zék, jegy zet pa pír, szó ró lap ok ká-
vé fő zé si ta ná csok kal és egy na gyobb mé re tű, fal ra 
akaszt ha tó üz le ti rek lám táb la ta lál ha tó. Az egyik, 
1930-ban ki ál lí tott szám lá hoz van ra gaszt va az a 
pén zes utal vány, ame lyen a „Ma ga zin de coloniale 
E. Ja kab J. fű szer ke res ke dő Sft. Gheorghe” fel ira tú 
pe csét lát ha tó. Az üz let pe csét jé nek ez az egyet len, 
ál ta lunk is mert le nyo ma ta. (5. ábra)

„FLORA” kon zerv gyár, Bu ka rest.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Áru: hús-, hal-, zöld ség- és gyü mölcs kon zer vek, kész 
éte lek.
Fal ra akaszt ha tó, nagy mé re tű szí nes rek lám táb lá ja 
az üz let ha gya té ká ban.

„FLORA” Ste a rin gyer tya és Szap pan gyár Rész vény-
tár sa ság, Nagy vá rad.

Szám la 1928-ból. Ma gyar nyel vű nyom tat vány 
ma gya rul ki tölt ve.

Áru: 333 gram mos Flora-Korona szap pan.
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Glückmann és Far kas fes ték, lakk, „VICTORIA” 
ab lak ta pasz (kitt), ken ce és ve gyé sze ti gyá ra, olaj- és 
hal zsír-nagy ke res ke dé se, Nagy vá rad.
Szám lák 1936, 1937-ből. Ma gyar és ro mán nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: pa raffi   n (fe hér, sár ga) fes té kek (bor vö rös, bal-
timore cit rom, szatinober sö tét), hegyikréta, csi szo-
ló vá szon, „Krayer” ema il, Silbergrafi t, salétromsó, 
gelatin ezüst, smirg li gummi, zinkweiss.

HERCZEG GÉ ZA Ve gyé sze ti Gyár, Ko lozs vár.
Szám lák 1928, 1930, 1931-ből. Ro mán, né met és 
ma gyar nyel vű nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: Bani, Glys, City (ová lis) szap pan, kát rány szap-
pan, Fedác és An gyal mos dó szap pan, American szap-
pan (nagy), Vénus és Micado bo rot va szap pan, Gla-
dys fém tisz tí tó (gyön gyös, lu xus, egy sze rű, szí nes).
1 tu cat ová lis City mos dó szap pan in gyen küld ve a 
sze mély zet nek. Ez a szap pan faj ta nép sze rű le he tett, 
mert szám lán ként nagy té tel ben ren del te.

„HESS” El ső Er dé lyi Cu kor ka és Cso ko lá dé gyár 
Részvény-Társaság. Ala pí tott 1899-ben. Bras só, Er-
dély-Nagyrománia.
Szám lák 1923, 1925, 1927, 1930, 1932, 1936-ból. 
Ma gyar nyel vű nyom tat vány. Ma gya rul ki tölt ve.
Áru: össze sen 104 fé le ter mé ket szál lí tott a Ja kab üz-
let nek: per gelt mo gyo ró, Liliputdropsz, Mer kan til 
dragee, fő ző cso ko lá dé, ház tar tá si keksz, cit rom sze-
let, li kőr ká vé bab, pra li né, Nougat Knusper, per gelt 
man du la, va ní lia cu kor, gyü mölcs íz, üdí tő cu kor ka, 
Gloria Cremante, mo gyo rós és ma zso lás cso ko lá dé 
dra zsé, mo gyo rós tej cso ko lá dé, cso ko lá dé bon bon, 
Men te Fondante, töl tött gyü mölcs cu kor kák sok-
fé le íze sí tés ben, mé zes cu kor ka, tej cu kor ka, óri á si 
cso ko lá dé rúd, cso ko lá dé nyulac, jég pár na, marma-
ládé, va ní lia csók, pe me te fű cu kor ka, na rancs krém, 
moccakrém, Mar seille, Alasz ka, Ka me run, Tu nisz 
cso ko lá dé, Har mat csepp, cit rom- és na rancs héj, erős 
pasz til la, dessertcsokoládé, Fe ke te ke rin gő (fe ke te 
cso ko lá dé ma gas ka kaó tar ta lom mal) stb.

HESSHAIMER J. L. ÉS A. „A Fe hér orosz lán hoz.” 
Ala pít ta tott 1843-ban. Fű szer-, gyar mat- és fes ték áru, 
fo nal- és ve te mény mag-üz let nagy ban és ki csiny ben 
Kávé-nagypörkölde mo tor üzem mel. Bras só.
Szám lák 1923-ból. Ma gyar nyel vű nyom tat vá nyok 
ma gya rul ki tölt ve. 1930, 1932, 1937-ből ro mán, né-
met és ma gyar nyel vű nyom tat vá nyok ma gya rul ki-
tölt ve.
Ez az a cég, amely nek szé les áru kí ná la tá ból a Ja kab-ke-
res ke dés a meg lé vő üz let vi te li anyag bi zony sá ga sze rint, 
leg gyak rab ban és leg na gyobb mennyi ség ben ren delt. 
Az árut a cég min den eset ben sa ját au tó já val szál lí tot ta 
a hely szín re, meg je löl ve a gép ko csi ve ze tő ne vét. 
1923. ja nu ár 16. – má jus 25. kö zöt ti idő szak ból van 
23 szám la, ame lye ken sze re pel élel mi szer: 3.700 kg 

kül föl di és bel föl di cu kor (sü veg, koc ka, kris tály, por), 
896 kg ká vé (nyers ká vé, őrölt ká vé tisz ta, pör költ ká-
vé, Franck ká vé kü lön fé le ki sze re lés ben), 40 kg fe ke te 
bors (őrölt és sze mes), 420 kg rizs, 25 kg ma ka ró ni 
(szá raz tész ta, a mennyi ség ke vés nek tű nik, ar ra en ged 
kö vet kez tet ni, hogy fo gyasz tá sa nem volt ál ta lá nos.) 
30 kg ka kaó, 15 kg mo gyo ró, 15 kg ma zso la, 4 kg 
man du la, 5 kg fü ge, 2 kg cey lo ni tea, 1300 db cit rom 
(da rab szám ra ren del ve), 20 lá da na rancs.
Ve gyi áru: 1200 kg szó da (mo só szó da zsák ban és 
ma ró szó da hor dó ban), 270 kg fes ték (hor gany fe hér, 
bor vö rös, törökvörös, pom pe ji vö rös, kraproza, fran-
cia ok ker sár ga, baltimorsárga, fal zöld, vi lá gos lomb-
zöld, venyigefekete, őz bar na, ci nó ber (szatinóber) 
szí nek ben. Leg több a venyigefekte, fal zöld és ok-
ker sár ga szí nek ből fo gyott.) 40 kg. Ult ra ma rin (ezt 
hasz nál ták a mész jel leg ze tes kék szí nű re fes té sé re, 
a „székelykék” szín nye ré sé re), 300 kg szap pan (gli-
ce rin ru das szap pan ró zsa, ibo lya és gyöngy vi rág il-
lat ban, a leg fi  no mabb nak szá mí tó man du la szap pan, 
ami egy ben a leg drá gább is volt, Speick és Schicht 
szap pan, a köz ked velt Szent-Lász ló szap pan, Borax 
gyógy szap pan, bo rot va- és kulcs szap pan), 220 üveg 
Di a na sós bor szesz (ki csi és kö ze pes, az üve ge ket 
rend sze re sen vissza vál tot ták).
A Hesshaimer rak tár ból ren delt egyéb áruk: citrom-
só, sü tő por, rizs ke mé nyí tő, va ní lia rúd, szeg fű szeg, 
Gla di á tor cso ko lá dé, Szul tán (pré selt cse me ge), fe-
nyő mag, fa haj, szalakáli, mo gyo ró bél, kö les ká sa, 
töl te ni va ló pap ri ka, spa nyol pap ri ka, szar dí nia 
(do boz ban), szil va íz (lá dá ban), pa ra di csom (dé vai), 
eckendorfi  pi ros ré pa mag, dug hagy ma, bur go nya-
liszt, ma dár étel, ke se rű só, ivó szó da, Já nos ke nyér, 
gyu fa (Normal, Popular, Lu xus), Electra ko csi gyer-
tya, fény máz, ko csi ke nőcs, üveg pa pír, per ga ment 
pa pír, lan tor na pa pír, áll vány pa pír (szí nes), pa pír-
zsák (ki ló ban mér ve), fe hér zsák, gelatin fe hér, ecset 
(kü lön bö ző mé re tek ben), ru ha sep rű, sep rű, nye les 
súrlókete (gyö kér), smirglivászon (ív ben), mo só szó-
da (zsá kos), ma ró szó da (hor dós), szalmiáksó, Junó 
kék víz, pad ló lakk, Tipp-Topp par kett vi asz, hal zsír, 
Fedol ci pő krém, ru ha fes ték, bőr zsír (fe ke te, sár ga), 
zsi neg, fog vá jó, gipsz, enyv, mí ni um, fa olaj, gli ce rin, 
len mag olaj, par kett fény máz, gumiarábicum, szal-
miáksó, ken ce olaj, sík por, vas lakk, ter pen tin, tim só, 
zöld gá lic, Lu xor kék víz, enyv (bel föl di, vi lá gos és sö-
tét), hegyikréta, ká vé há zi kré ta, Kalodont (fog pasz ta 
és fog por), Niz za fa olaj, to jás fes tő, ant ra cén tin ta, ké-
kí tő po má dé, emaillakk (pi ros), töm jén, aranybron-
ce (bronz fes ték), Cimexol po los ka ir tó stb.
A 14 év vel ké sőb bi, 1937-es szám lák alap ján fel mér-
he tő, hogy az el telt évek alatt a Hesshaimer áru kí-
ná la ta mi lyen új ter mé kek kel bő vült. Meg je lent 
a préz li, a „Splondor” és „Bril lant” rizs, a tö rök ká vé, 
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a spa get ti, a mus tár mag, az élesz tő, a bur go nya cu kor 
és a Ferencz Jó zsef ke se rű víz.

N. F. HÖNIGSBERG Köz vet len dé li gyü mölcs és 
gyar mat áru be ho za tal, Bras só.
Szám la 1937-ből. Ro mán és ma gyar nyel vű nyom tat-
vány ro má nul ki tölt ve.
Áru: zöld cit rom

„KALLA” Ar nold Schulz & Co. Rt., Te mes vár. 
Ala pít va 1877-ben.
Hal kon zer vek és hal ké szít mé nyek for gal ma zó ja
Szám la 1932-ből. Ro mán és né met nyel vű nyom tat-
vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: orosz szar dí nia üveg ben, pá colt he ring hor dó ban.

KAN DIA Cu kor ka-, Cso ko lá dé- és Kon zerv mű-
vek, Te mes vár.

(A ki rá lyi ud var szál lí tó ja).
Szám la 1928-ból. Ma gyar nyel vű nyom tat vány ma gya-
rul ki tölt ve, az egyes cik kek ne vei né me tül fel tün tet ve.
Cu kor kák men ta (fe hér és zöld szí nű), ánizs, gyü-
mölcs, ibo lya íze sí tés sel, tej cu kor ka, se lyem cu kor ka, 
sa va nyú cu kor ka, jég cu kor ka, Sport-cu kor ka, ap ró cu-
kor ka, töl tött cu kor ka. 
A kül de mény hez hoz zá cso ma gol va in gyen 2 pléh-
rek lám és 100 db Kan dia cég jel zé ses jegy zet pa pír. 

A. KESSLER, Bras só. Ala pít va 1903-ban.
Szám la 1928-ból. Ro mán, né met és ma gyar nyel vű 
nyom tat vány né me tül ki tölt ve.
Áru: fe ke te és sár ga „Sas” ci pő krém.
A gyűj te mény ben a Sas ci pő krém szó ró lap jai.

„LEDA” Vegyicikkek Gyá ra Rt., Te mes vár.
Szám la 1932-ből. Ro mán, né met, ma gyar nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve. 
Áru: „Pyram”cipőkrém (fe ke te, bar na), fény máz.

„LICA” Élel mi szer-ipar ALB RECHT KÁ ROLY 
Tú ró- és Os tya gyár, Nagy sze ben.
Szám lák 1929, 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat-
vány, ro má nul ki tölt ve.
Áru: „LICA” os tya áruk kü lön bö ző ki vi tel ben cso-
ko lá dé áthuzattal, ostyarudak, os tya la pok, pis kó ta, 
Mélange ház tar tá si keksz, mé zes-ka lács, Carlsbad 
sü te mény lap 27x19 cm, 27x21 cm, 27x25 cm mé-
ret ben, Victoria os tya, Emen tá li krém sajt, desszert-
krém, I. osz tá lyú Trap pis ta sajt, edami sajt, do bo zos- 
és blokk- saj tok, cse me ge-vaj, lip tói és szé kely-tú ró, 
creme de dessert surfi n stb.

„LUCULUS” J. SCHMIDT Élel mi sze rek Föld vár, 
Bras só me gye. Ala pít va 1885-ben.
Szám la 1930-ból. Né met nyel vű nyom tat vány né me-
tül ki tölt ve.
Áru: „Luculus” cso ko lá dé pis kó ta.

„LUSTRIN” Rt. Vegyiüzem, Te mes vár.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány 

ma gya rul ki tölt ve.
Áru: szap pan

MAKRÁNSZKY BÉ LA MÉ HÉ SZE TE, Nagy ká-
roly.
Szám la 1933-ból. Ro mán és ma gyar nyel vű nyom tat-
vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: sza va tolt tisz ta er dé lyi gyógy-és cse me ge méz, 
akác méz.

MAN DU LA JE NŐ ÉS MAR CELL Cég, Ko lozs-
vár.
Szám lák 1929, 1930-ból. Ro mán és ma gyar nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Ma la ga sző lő, ma zso la, Matagalpa ká vé 70 kg-os 
zsá kok ban, Maragogype gyöngy ká vé, va ní lia rúd 
(16–18 cm), dé li gyü möl csök (fü ge, cit rom, na rancs, 
da to lya). 

MÜLLER TEST VÉ REK vegyiüzeme, Nagy vá-
rad.
Szám la 1937-ből. Ro mán, ma gyar és né met nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: ant ra cén tin ta 2 li te res üveg ben, vi asz, pa pír ra-
gasz tó.

„PHENIX” Nö vé nyi olaj- és mar ga rin gyár Bu ka-
rest.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Áru: fő ző olaj és „Excelsior” mar ga rin.

„REMOS” Szap pan gyár, Csernovic.
Szám la 1932-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány né me-
tül ki tölt ve.
Áru: Lagos weiss.

ROYAL Vegyitermékek Ter me lé si Vál la la ta, Arad.
Kép vi se let: Zimmermann és Ki rály Bi zo má nyi Rak-
tá ra, Bras só.
Szám lák 1930-ból. Ro mán, ma gyar, né met nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: Royal fém tisz tí tó, ké kí tő (Indigo Blau), Ayax 
surolópor, Royal csont olaj.

„SANITAS” Gyógy sze ré sze ti La bo ra tó ri um és 
Vegyiáru Üzem, Arad.
Szám la 1937-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Áru: „Cataral” gyógycukorkák (kö hö gés re és to rok-
fá jás ra), hárs méz.

„SAVONIA” Szap pan és Il lat szer gyár, Bu ka rest.
Szám la 1932-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Áru: „Cheia Raiului” mo só szap pan, „Szar vas” mo-
só szap pan, bo rot va szap pan, la no li nos szap pan, sző-
kí tő sam pon, Kalodont fog krém és száj víz, kéz ápo ló 
krém, folt tisz tí tó, „Radion” oxi gé nes szap pan por.

SCHMOLLPASTA Rt., Bras só.
Szám lák 1930, 1932-ből. Ro mán, né met és ma gyar 
nyel vű szám lák ma gya rul ki tölt ve.
1938-ból ro mán nyel vű nyom tat vány ro má nul ki -
tölt ve.
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Áru: fe ke te, fe hér, sár ga és bar na ci pő krém, par kett-, 
bú tor-, au tó pasz ta és ka u csu kos bőr zsír.
A Schmoll ci pő kré met szá mos ap ró nyom tat vány rek-
lá moz za. 

„STEL LA” R. t. ELIDA il lat sze rek gyá ra, Bu ka-
rest. Ala pít va 1886-ban. (Agence Générale pour la 
Roumanie de la Parfumerie).
Szám lák 1930-ból. Ro mán és né met nyel vű nyom-
tat vá nyok ro má nul ki tölt ve, hát ol da lu kon ár jegy zék-
kel. 1938-ból ro mán nyel vű nyom tat vány ro má nul 
ki tölt ve, ár jegy zék nél kül.
Ér de mes egy kis fi  gyel met szen tel ni az áru kí ná lat át-
te kin té sé re. A Ja kab Je nő cé gé nek kül dött ár jegy zék 
sze rint a Stel la il lat szer gyár csak to a lett szap pan ból 
60 fé lét szál lí tott. Ezen kí vül 11 fé le mo só szap pant, 
9 fé le gyógy szap pant, 2 fé le bo rot va szap pant, 14 faj-
ta üve ges és 7 faj ta ki mé rős köl ni vi zet, 4 fé le par fü-
möt, 11 fé le pú dert, 5 fé le kré met, va ze lint, fog kré-
met, száj vi zet és sam pont aján lott. A fel so ro lás ból 
ki tű nik, hogy min den igényt ki elé gí tő ter mé kek kel 
szol gál tak a gyár tók. A fi  nom par fü mök től kezd ve 
az ol csóbb köl ni vi ze kig, az oxi gé nes mo só szap pan tól 
a ké nes gyógy szap pa nig min den meg ta lál ha tó volt.
Hogy ezek mennyi be ke rül tek ak kor? Ve gyük vi szo-
nyí tá si ala pul 1 kg cu kor árát, ami 30 lej volt. Egy 
la no li nos mos dó szap pan 20 lej be ke rült, egy vi rág il-
la tú par füm szap pan 40 lej be, egy ba ba szap pan 14 
lej volt. Egy kis do boz pú de rért 15 lejt, egy na gyobb 
do boz kő pú de rért 120 lejt, egy üveg té ge lyes arc táp-
lá ló kré mért 75 lejt, egy tu bus Kalodont fog krém ért 
24 lejt, egy Chypre par fü mért 225 lejt fi  zet tek. Az 
ol csóbb köl ni vi ze ket egydecis és ne gyed li te res ki sze-
re lés ben is áru sí tot ták, míg a ki mé rős köl ni ket 5, 10 
sőt 25 li te res té tel ben is szál lí tot ták. 
A Ja kab-ke res ke dés e cég től csak mo só szap pant ren-
delt. A 100 gram mos szap pan ára 6,80 lej, a 250 
gram mo sé 17 lej volt.
A gaz dag áru kí ná lat lu xus nak szá mí tó cik ke it Ja kab 
nem ren del te.

STOLLWERCK TEST VÉ REK Rész vény tár sa sá-
ga, Bras só.

(A Ro mán Ki rá lyi Ud var szál lí tó ja).
Szám la 1932-ből. Ro mán nyel vű nyom tat vány, ma-
gya rul ki tölt ve.
Áru: vi lá gos tej cso ko lá dé, cso ko lá dé Kon zum rúd 
140-es, Mifruka ka ra mel la, tej ka ra mel la üveg fe de-
lű do boz ban, gaz da sá gi cso ko lá dé, cso ko lá dé Zeni-
th krém rúd, Puro cso ko lá dé, ház tar tá si cso ko lá dé, 
cso ko lá dé kognakos szil va staniol nél kül, cso ko lá dé 
kognakos meggy be hint ve staniol nél kül, stb.
A Stollwerck kül de mény hez hasz ná la ti uta sí tást is 
mel lé kel tek:
„A ka ra mel lák csak ak kor fris sek, ha ke mé nyek és 
üve ge sek.

Te hát ne rág ja szét, csak szo po gas sa. A ka ra mel lák 
könnyen ol vad nak és te jes ízük csak a szo po ga tás so-
rán bon ta ko zik ki tel je sen.
Hosszas tá ro lás so rán a ka ra mel lák meg cuk ro sod-
nak és meg lá gyul nak.” 

SZE KE RES ALE XA „INCZE”-féle Szé kely tú ró és 
Kaskavál-gyár, Barót.
Szám la 1936-ból. Ro mán, ma gyar és né met nyel vű 
nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: Kaskavál-sajt, Szé kely-tú ró, ol vasz tott vaj.
A gyár tó aján lá sa: „Tú ró és kaskavál-sajt elő ál lí tá sá-
ra rend kí vül nagy gon dot for dí tok. Az áru jó sá ga fe-
lül múl ha tat lan.”

A. & H. TARTLER R. T. Fű szer-, fes ték-, vegyi-
anyag- és dé li gyü mölcs nagy ke res ke dés, Bras só.
Szám lák 1937, 1938-ból. Ro mán, né met, ma gyar 
nyel vű nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve.
Áru: hor dós olaj, fe hér gelatin, fa haj, bors, szó da por, 
lúg kő, gallus, vi asz gyer tya, naf ta lin

ZERNYESTI PA PÍR GYÁR Rt. Bras sói rak tá ra.
Szám la 1927-ből. Ma gyar nyel vű nyom tat vány ma-
gya rul ki tölt ve.
Áru: bar na erős pa pír, cso ma go ló pa pír, fe hér szupe-
rior zsák

ZIMMER & Co. Olaj gyár tó és For gal ma zó Vál la-
lat, Bu ka rest.
Szám la 1926-ból. Ro mán nyel vű nyom tat vány ro má-
nul ki tölt ve.
Áru: fő ző olaj.
A nagy mennyi ség ben for gal ma zott bú za- és ku ko ri ca-
lisz tet, kor pát, kö lest Páll Fe renc szentivánlaborfalvi mű-
mal má ból (1930), Mol nár And rás uzoni mű mal má ból 
(1933), és az 1893-ban ala pí tott sep si szent györ gyi El ső 
Szé kely Műmalom Rész vény tár sa ság mű-hen ger mal má-
ból vá sá rol ta. Dió be let Fazakas Sán dor kézdivásárhelyi 
vegyesáru ke res ke dő szál lí tott (1937). Kö ményt nagy-
ban for gal ma zott, a ter mést fel vá sá rol ta és más üz le tek-
nek (Ko lozs vá ri Hansa R. t. – 1937) el ad ta.

Az aláb bi cé gek től szám lák nem ma rad tak a ha-
gya ték ban. Nyug ták, szál lí tó le ve lek, meg ke re sé sek 
alap ján győ ződ tünk meg ar ról, hogy a Ja kab-ke res-
ke dés üz le ti kap cso la to kat ápolt ve lük.

DOBOZY I. Pis kó ta gyár, Arad, 1930.
GOTHALIN Ve gyi Üzem, Te mes vár, 1932.
GÁL BÉ LA Cse me ge-, Cso ko lá dé- és Cu kor ka-ke-

res ke dé se, Bras só, 1930.
SIPOS FE RENC Vegy ipar, Nagy vá rad, 1940.
DI A NA Ipa ri és Ke res ke del mi R.T., Bu da pest, 1943.
CHINOIN Gyógy szer és Ve gyé sze ti Ter mé kek Gyá-

ra R. T., Új pest, 1943.
METRO Vegyiüzem, Bu da pest, 1941 (Fedol ter-

pen ti nes ci pő pasz ta).
MI NER VA ÉDES SÉ GEK Sza bó Mik lós cu kor ka- 

cso ko lá dé és keksz áru nagy ke res ke dé se, Bu da pest, 1940.
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BATÓ LÁSZ LÓ fű szer, ter mény, gyar mat áru, gyé-
kény és sep rő nagy ke res ke dő, Sze ged, 1943.

MAUTHNER ÖDÖN Mag ter me lő és Mag ke res ke-
del mi R. T., Bu da pest, 1940.

ULLMANN IZI DOR és FI AI R. T. Fű szer Nagy-
ke res ke dés, Nagy vá rad, 1926.

A Ja kab-ke res ke dés üz le ti anya gá nak ki sebb 
há nya dát ké pe zi az ap ró nyom tat vá nyok gyűj te mé-
nye, ame ly fő leg rek lá mok ból, szó ró lap ok ból és az 
egyes ter mé ke ket nép sze rű sí tő jegy zet pa pí rok ból áll. 
A gyár tók ál doz tak a rek lám ra, több mint 70 cé get, 
ter mé ket nép sze rű sí tő kis nyom tat vány ke rült ki 
a Ja kab ha gya ték ból. Ilye nek a Franck-kávé, Di a na 
és Ad ria sós bor szesz, Kalodont fog krém, Stollwerk 
tej ka ra mel la, Gladys és Schmoll ci pő krém, Flora 
kon zer vek, City ka kaó rek lám jai. 

Ezen be lül is fi  gyel met ér de mel nek azok, ame-
lyek a má so dik vi lág há bo rús idők ből szár maz nak. 
A rek lá mok szö ve ge jól tük rö zi a tör té nel mi idő ket.

Váncza sü tő por (1940): „Kö szönt jük er dé lyi test-
vé re in ket! Szí ves fi  gyel mét fel hív juk a Ma gya ror szá-
gon leg job ban köz ked velt sü tő por ra és vanilin cu kor-
ra a hí res VÁNCZA ma gyar már ká ra. Ha lad jon Ön 
is a kor ral, süs sön Váncza-sütőporral!”

Fedol ci pő pasz ta (1940): „Ma gya ros sze re tet tel 
kö szön töm ré gi er dé lyi ve vő i met és ba rá ta i mat!” 

Bison ci pő krém (1943): „Ha a ci pő fé nyé re ké-
nyes, a Bisontól lesz tü kör fé nyes.”

Franck-kávé: „Akár jól megy a bolt, akár pe dig 
pang: ká posz tá ba hús kell, a ká vé ba Franck!”

Sidol fém- és ab lak tisz tí tó (1940): „Igaz mon dás: 
ol csó hús nak híg a le ve. Vi gyázz! A jó fém tisz tí tó nak 
SIDOL a ne ve!” „Nagy a fe je bú sul jon a ló. Fon tos, 
hogy a Sidol jegynélkül kap ha tó!” Aján dék kép pen a 
SIDOL Vegyitermékek Gyá ra há bo rús élel mi szer je-
gyek szá má ra ké szí tett kis pa pír tar tó val is ked ves ke-
dett vá sár ló i nak. 

A há bo rús idők ne héz sé ge it tük rö zik azok az aján-
la tok, ame lyek a bol tok ból hi ány zó cik ke ket he lyet te-
sí tő ter mé ke ket hir det ték: TEAMIN tab let ta cu kor, 
cit rom hoz zá adá sa nél kül za ma tos, te át pó to ló ital. 
ZA MAT és Réthy-féle fa héj pót ló, szeg fű bors pót ló, 
va ní lia pót ló (Ko ro na, Ka ra csin már kák), sár gí tó 
por to jás he lyett, CERAMIL ke mé nyí tő pót ló, TU-
LI PÁN bőr ápo ló szap pan he lyett, CLIO pezs gő li-
mo ná dé por, ROBUR fű szer ke ve rék, ame lyet fő leg 
a fű szer pap ri ka he lyett aján lot tak, SALVE táp szer, 
amely ről azt hir det ték, hogy „Üdv az egész ség nek, 
a há bo rú okoz ta egy ol da lú táp lál ko zás hi á nya it ki tű-
nő en pó tol ja.”

A rek lám la pok, ár jegy zé kek ve gye sen ér kez tek 
a Ja kab Je nő és Ál mos cí mé re. Míg ezek ből bő ven 

akad az 1940-es évek ből, üz let vi te li anyag na gyon 
ke vés áll e pe ri ó dus ból ren del ke zé sünk re. Szám la 
csak egy ma radt 1941-ből a Je nő ne vé re ki ál lít va. 
Ál mos nak cím zett szám la a ko ráb bi idők ből sincs. 
A Ja kab üz let ha gya té ká nak idő rend ben az utol só 
da rab ja egy Ja kab Ál mos nak cím zett ár jegy zék 
1944-ből.

A II. vi lág há bo rú ide jé ből szár ma zó árjegy-
zékeket ta nul má nyoz va meg le pő a kí ná lat gaz dag sá-
ga. Az is me re te ink sze rin ti há bo rús nincs te len sé get 
és nél kü lö zést – ami kü lön ben vitathatalan tény 
– eme ár jegy zé kek nem tük rö zik.24 Egyet len jegy-
zék ben 157 fé le ter mé ket aján lott a Globus kon zerv-
gyár: zöld ség kon zer ve ket (spár ga, zöld bor só, vaj bab, 
kar fi  ol, pa ra di csom), be főt te ket (birs al ma, cse resz-
nye, dinnye, kaj szi ba rack, kör te, meggy, őszi ba rack, 
ring ló, áfo nya, ré tes al ma, rétesmeggy, stb), fi nomíz 
kü lön le ges sé ge ket, birs al ma saj tot, sougatokat (cuk-
ro zott gyü möl csök), fagy lalt ve lőt (kü lön fé le gyü möl-
csök ből), fő ze lék kon zer ve ket, szá rí tott zöld sé ge ket 
(gom bát, ka rot tát, hagy ma sze le tet, bur go nya csí kot), 
hagy ma- és fok hagy ma lisz tet, hús kon zer ve ket, kész- 
és félkészételeket, pás té to mo kat. Az 1944-es Hoff -
mann-féle ter mék ka ta ló gus ban több mint két száz 
fű szer, cse me ge, és édes ipa ri ter mék, s több mint 
250 fé le ve gyi, pi pe re és ház tar tá si cikk kü lön böz tet-
he tő meg. A há bo rús idők re em lé kez tet nek az ilyen 
meg jegy zé sek, hogy „csak kor lá to zott mennyi ség-
ben tar tok rak tá ron”, „hi va ta li ki uta lás ra szál lí tom”, 
„csak ha tó sá gi cik kek el adá sá ra ki je lölt ke res ke dők-
nek ad ha tó el”, vagy ép pen „ki fo gyott”. Ér de mes fel-
fi  gyel ni né hány ter mék re, ame lyek az 1940-es évek 
fo gyasz tói igé nye ket tük rö zik: koppasztó szu rok, sző-
lő kö tö ző gyé kény zsi neg, var ró gép és ke rék pár olaj, 
ru ha fes ték min den szín ben, kály ha cső lakk, pa ra fa 
du gó (8 mé ret ben), is ko lai kré ta, légy fo gó (2 fé le), 
mécs bél (5 fé le), moly ir tó (2 fé le), szappanfőzőszer, 
szap pan gyö kér, szi var ka hü vely, szi var ka pa pír. Fű sze-
rek kö zül em lít sük meg a coriandert (ma gya rul zer-
ge fű mag), fe nyő ma got (bo ró ka), sáf rányt és mus tár-
ma got. Pót ká vét és ká vé pót szert sok fé lét is mer tek: 
Ál dás, Franck Doszka és Pát ria, Har mat, Ka ra csin, 
Pótka, Szit, Tropid faj tá kat. Hasz nál ták a le ves koc-
kát, az étel íze sí tőt, ketchupot, erő ki vo na tot, zab pely-
het, pehelykölest és a ma is köz ked velt Ovomaltin 
vi lág már kát. Az ál la tok ré szé re a Pekk ne vű, D-vi ta-
min tar tal mú tá pot vá sá rol ták, ame lyet Jakabék is 
forglmaztak.

A há bo rú utá ni évek ből nin csen a Ja kab-ke res ke-
dés re vo nat ko zó ada tunk. Fel té te lez zük, hogy üz le-
tük sor sát is az 1949-ben be kö vet ke ző ál la mo sí tás 
pe csé tel te meg.

24 Weiss Manfred El ső Ma gyar Kon zerv gyá ra R. T. Bu da pest, 1941. 
Hoff mann Jó zsef Gyar mat áru Nagy ke res ke dés Bu da pest, 1944.
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A Ja kab-ke res ke dés mű kö dé sé nek ne gyed szá zad-
nyi idő tar ta ma alatt te kin té lyes áru for gal mat bo nyo-
lí tott. Üz le ti kap cso la tai szi lár dak és több sé gük ben 
hosszú éle tű ek, anya gi vi szo nyai ren de zet tek vol tak. 
Üz let vi tel ét pon tos ság jel le mez te, a ren del ke zé sünk-
re ál ló anyag nyúj tot ta ada tok tük ré ben meg ál la pít-
ha tó, hogy üz le ti part ne rei tisz tel ték, a ki fi  ze té se ket 
min dig idő ben tel je sí tet te, szám la ki egyen lí tés re vo-
nat ko zó fel szó lí tást nem őriz a ha gya ték. 

Üz le ti kap cso la tai egész Ro má nia te rü le té re ki -
ter jed tek, az 1920–30-as évek ben jó vi szonyt tar tott 
fenn bu ka res ti és egyes mold vai cé gek kel (Piatra-
Neamţ). A leg több cég azon ban Er dé lyi volt, a leg-
több ren de lést Bras só ból tel je sí tet ték. Ezt ma gya ráz-
za a föld raj zi kö zel ség és az a tény, hogy a kül föl di 
gyár tók nak Bu ka rest mel lett vol tak bras sói lera-
kataik, sőt az or szág tá vo lab bi ré sze i ben mű kö dő 
cé gek nek is volt it te ni kép vi se le te (pl. ROYAL Ve-
gyitermékek Ter me lé si Vál la la ta, Arad. Kép vi se let: 
Zimmermann és Ki rály Bi zo má nyi Rak tá ra, Bras só). 
A cé gek és tu laj do no sok, ese ten ként a he lyi kép vi-
se le tek és kép vi se lők nem ze ti sé ge több sé gé ben né-
met (HESSHAIMER, HÖ NIGSBERG) és ma gyar 
(HERCZEG, FAR KAS).

Er dély ben ro mán ne vű tu laj do nos, kép vi se lő, 
szál lí tó se hol sem sze re pel az üz let vi tel ben. Né hány 
eset ben si ke rült zsi dó ne ve ket azo no sí ta ni (Man du la 
Mar cell – Ko lozs vár, Ullmann Izi dor – Nagy vá rad).

A kom mu ni ká ció ma gya rul, né me tül és ro má nul 
tör tént. Ro mán nyel ven né hány eset ben a szász nem ze-
ti sé gű üz let fe lek ír tak Ja kab nak. A fel dol go zott anyag-
ban szin te mind vé gig ál ta lá nos a há rom nyel vű nyom-
tat vá nyok hasz ná la ta, a leg több eset ben ma gya rul 
ki tölt ve. A szám lák hoz csa tolt le ve lek, elis mer vé nyek 
és nyug ták szin te ki vé tel nél kül ma gya rul íród tak. Az 
1930-as évek eről te tett ma gyar el le nes nem ze ti sé gi po-
li ti ká ja a hi va ta los és üz le ti nyelv ben sem  tu dott gá tat 
emel ni az anya nyelv hasz ná la tá nak.

A bé csi dön tést (1940) kö ve tő en ugyan ke vés anya-
got ta nul má nyoz ha tunk, de azt meg ál la pít hat juk, 
hogy a meg lé vő ira tok mind ma gyar nyel ven nyom ta-
tot tak, il let ve írot tak. Az áru for ga lom ra vo nat ko zó an 
meg ál la pít ha tó, hogy élel mi sze rek kö zül leg na gyobb 
mennyi ség ben a min den na pi hasz ná lat ban fon tos cik-
ke ket vet te-ad ta, mint pl. a cu kor, liszt, olaj, rizs. 

Fű szer- és cse me ge áruk ból: ká vé, ka kaó, bors, 
dé li gyü möl csök és cu kor kák. A nagy mennyi ség ben 
for gal ma zott ká vé (va ló di és pót ká vé) ál ta lá nos és el-
ter jedt ká vé fo gyasz tást fel té te lez. 

Vegyiáru: szap pan, szó da és ház tar tá si fes té kek. 
Szá za lék ban ki fe jez ve a meg lé vő szám lák alap ján 18 

év alatt (1923–1941) az áru ará nya a kö vet ke ző ként 
ala kult: 39,3%-ot alap élel mi sze rek ből tel je sí tett, 
28,8%-ot fű szer- és cse me gé ből, 31,9%-ot vegyi-
áruból.

Mind an nak el le né re, hogy a köny ve lés egy jól-
menő, fo ko za to san erő sö dő ke res ke dést mu tat, 
amely évek so rán újabb be fek te té se ket tett le he tő vé, 
a csa lád meg él he té sét nem csak az üz let biz to sí tot-
ta. Me ző gaz da ság gal is fog lal koz tak, sa ját föld jü ket 
mű vel ték, sőt ál la to kat, te he net tar tot tak. A föld 
min dig nagy ér té ket kép vi selt, és biz tos jö ve del met 
je len tett. Jakabék sem hagy ták par la gon a va ló szí-
nű leg örö költ 9 hold föld te rü le tü ket. 25 A ter mést 
jég kár el len 1928-ban kö zö sen, a Ja kab Je nő és 
Ál mos ne vé re biz to sí tot ták igen csak ma gas összeg-
re. Ak kor még nem vol tak üz let tár sak, így az is bi-
zo nyos nak tű nik, hogy a föl det együtt örö köl ték, és 
nem az üz le ti nye re ség ből szár ma zó va gyo no so dás 
ered mé nye ként ju tot tak hoz zá. Eb ben az eset ben 
a ha gyo má nyok kal és a nem ze dé ke ken át örök lő dő 
me ző gaz da sá gi élet vi tel lel tel je sen sza kí ta ni nem tu-
dó men ta li tás nak és jel leg ze te sen me ző vá ro si je len-
ség nek le he tünk ta núi.

Ja kab Je nő és Ál mos szü lei ugyan ak kor ta nít tat-
ták gyer me ke i ket. Ja kab Ál mos ere de ti leg ta ní tó volt, 
ké sőbb, az üz let meg nyi tá sa után tíz év vel lett test vé -
 r é  nek üz let tár sa. Az üz let ala pí tó Je nő nek biz to san 
volt ke res ke del mi vég zett sé ge, hi szen en nek hi á nyá-
ban nem in dít ha tott vol na önál ló vál lal ko zást. A ke-
res ke dés ké pe sí tés hez kö tött fog lal ko zás volt, a ke res-
ke dő csak azu tán akaszt hat ta ki a „fi r mát”, hogy 
ipa ri- és ke res ke del mi ta nonc is ko lát vég zett, se géd 
volt va la mely üz let ben, és ha ele gen dő tő ké je volt. Ér-
de kes nek tar tot tam, hogy sepsiszentgörgyi ku ta tá sa-
im al kal má val a Ja kab-ke res ke dés hez fű ző dő em lé ke-
zés ki zá ró lag az Ál mos ne vé hez kö tő dött. Je nő ről 
sen ki sem be szélt, a ta nul má nyo zott ha gya ték pe dig 
ja va részt a Ja kab Je nőé. Az ő csa lád já ról, le szár ma zot-
ta i ról sem mit sem si ke rült ki de rí te nem, míg az Ál-
mos fi  át töb ben is em le get ték. Csa lád ja nem volt, 
fagy lal tot árult és né hány év vel ez előtt hunyt el.

A Jakabék ap ró ada tok ból össze ál ló ké pe egy pa-
raszt pol gá ri élet mó dot foly ta tó, me ző vá ro si csa lád 
ké pét sej te ti. Tár sa dal mi osz tály be li át la gos tár sa ik-
nál mű vel tebb em be rek vol tak. Emel lett szól, hogy 
szak köny ve ket és szép iro dal mat vá sá rol tak, zon go rá-
juk, rá di ó juk volt már a ’30-as évek ben, új sá got já rat-
tak, jó té kony kod tak, és az úri ka szi nó tag jai vol tak. 

Hossza san cse me géz het nénk még a Ja kab fű szer- 
és vegyesüzlet min den nap ja i ban. Fen ti ek köz zé té te-
lé vel azt a célt kí ván tam szol gál ni, hogy egy, a két 

25 Ka tasz te ri hold = 0,5754 hek tár. Te hát össze sen 5,17 hek tár te-
rü le tük volt a Szép me ző ben, amely nek egy évi ter mé sét 85 600 
lej ere jé ig biz to sí tot ták. A föld ből szár ma zó jö ve de lem nagy sá gá ról 

né mi képp tá jé ko zód ha tunk, ha fi  gye lem be vesszük, hogy az Is ko la 
ut cai üz le tet 1924-ben 361 800 lej re biz to sí tot ták.
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vi lág há bo rú kö zöt ti kis ke res ke dés áru for gal má nak 
is mer te té sén ke resz tül a pi ac kí ná la tá ra, az ak ko ri 
fo gyasz tók igé nye i re, a hasz ná lat ban lé vő min den-
na pi ház tar tá si cik kek re, és ez ál tal Jakabék ve vő-
kör ének élet vi te lé re eb ből a meg kö ze lí tés ből fény 
de rül jön. Ezek mel lett azt is fon tos nak tar tot tam, 

hogy a ki ra ga dott pél da, a Ja kab-ke res ke dés anya ga, 
amely vé let len sze rű en ke rült a ke zem be, ne me rül-
jön fe le dés be, ha nem em lé kez te tő je le gyen an nak, 
hogy lé te zett va la mi kor ez a jól me nő, ti pi ku san kis-
vá ro si fű szer- és cse me ge üz let az egy ko ri Sep si szent-
györ gyön. 

Sán dor-Zsig mond Ibo lya – Mol nár Ist ván Mú ze um, Székelykeresztúr; kereszturimuzeum@netter.ro

Iro da lom
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Marfă şi comerţ într-un magazin de coloniale şi delicatese
din Sfântu Gheorghe în perioada interbelică

(Rezumat)

În 2005, cu ocazia aranjării arhivei Muzeului „Molnár István” din Cristuru-Secuiesc (jud. Harghita) a fost 
descoperit un material interesant referitor la magazinul de delicatese al Fraţilor Jenő şi Álmos Jakab. Autoarea 
interesată de cercetarea istoriei micilor întreprinzători şi a negustorilor, a prelucrat materialul cu scopul de 
a prezenta viaţa cotidiană a unui mic magazin prin analiza mărfurilor, articolelor cele mai preferate de cum-
părătorii anilor 1920–1940. Magazinul înfi inţat în anul 1922 a funcţionat mai mult de 25 de ani, având 
o clientelă stabilă şi fi delă.

Arhiva magazinului Jakab constând din comenzi, facturi, chitanţe, cât şi scrisori ofi ciale şi reclame, refl ectă 
atât ofertele pieţii de atunci, cât şi societăţile anonime, fabricile, magazinele şi depozitele de specialitate cele 
mai renumite din toată ţara cu care magazinul respectiv din Sfântu Gheorghe a ţinut relaţii parteneriale.

Goods and commerce in a grocery store
from Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe) in the interwar period 

(Abstract)

In 2005, while organizing the archive of the Molnár István Museum from Székelykeresztúr (Cristuru-Se-
cuiesc, Harghita county) an interesting material was found regarding the grocery store of the Jenő & Álmos 
Jakab Brothers. Being interested in studying the history of small companies and stores, the author processed 
these materials in order to present the everyday life of a small store by analyzing the stock, the most wanted 
goods of the 1920–1940 period. Th e store that was opened in 1922 had been operating for more than 25 
years and had stable and loyal customers.

Th e archive of the store consisting of orders, invoices, receipts, but also offi  cial letters and advertisements, 
refl ects both the market demand of the period and the anonymous companies, the most famous factories, 
stores and specialized deposits from the whole country, which were partners of the respective grocery from 
Sepsiszentgyörgy.
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1. ábra Az egykori iskola utca, amelyben a Jakab-csemegeüzlet volt
(Képeslap József Álmos gyűjteményéből a SzNM tulajdonában).

2. ábra A Jakab-üzlet épülete (képeslap József Álmos gyűjteményéből a SzNM tulajdonában).
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3. ábra A Baross Szövetség az 1930-as években.

6. ábra Papírból készült reklámzacskó
a Jakab-üzlet cégjelzésével.

4. ábra Híradás az üzlet megnyitásáról.
Székely Közélet, 1922. március 12., 4.

5. ábra A Jakab-üzlet bélyegzőjének lenyomata.
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7. ábra Jakab Jenő nevére kiállított fejléces számlák.
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8. ábra Jakab Jenő nevére kiállított fejléces számlák.
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9. ábra Jakab Jenőnek és Álmosnak címzett levelezőlapok.
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