
BÁRTFA VÁROS VÁSZONSZÖVŐ ÜZEME A 
15. SZÁZADBAN.

A középkor gazdasági életét a zárt formák jellemzik. Az iparban 
ezt a zártságot a városokban keletkezett céhek képviselik és az ezek ál
tal emelt gátakat — a hagyományos felfogás szerint — az iparos egyéni 
törekvései sohasem törhetik át. A céhek szabályozzák az ipari termelés 
rendjét, amely — és itt ismét a hagyományos felfogás szavait idézzük — 
legtöbbször megmaradt a „Kundenproduktion“, a fogyasztó részére tör
ténő közvetlen termelés szűk keretei között. Régen felismerték azonban 
azt, hogy egyes iparágakban ez a közvetlen kapcsolat termelő és fo
gyasztó között már az ipari fejlettség eléggé alacsony fokán sem állha
tott fent és hogy ezekben az iparágakban a termelő igen régi időkben 
is kénytelen volt raktárra és ezzel a piac számára dolgozni.

A korai kapitalizmus jelszavának felülkerekedése, tehát a 20. szá
zad eleje óta a gazdaságtörténeti irodalomban bevett szokássá vált, hogy 
az ipar korai kapitalisztikus formáinak feltűnéséi ezekben az iparágak
ban keressék. Gyakrabban a fémiparban, de elég sűrűn a textiliparban is.

A textilipar tulajdonképen két ágra szakad : a vászon- és a posztó
iparra. A kender és lenből előállított vászon szövése sokkal tovább ma
rad meg a házigazdálkodásban, mint a gyapjúból és különösen a ké
sőbbi időkben pamutból előállított posztók és szövetek készítése. A tex
tiliparnak ezek az utóbbi formái azok, amelyekkel a gazdaságtörténeti 
irodalom lényegesen többet foglalkozott, mint a vászonszövéssel. Az a 
hatalmas lendület, amely már a 13. században a flandriai posztók szö
vésében bekövetkezett, felhívta a figyelmet erre az iparágra és a posztó
ipar egyéb országokban való fellendülése rámutatott arra, hogy a „korai 
kapitalisztikus“ ipari formák kialakulását itt keressék.1 így állapítják meg

1 Kulischer: Allgemeine Wirtschaftgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. 
I. 217. 1„ 11. 121. 1. — Schmoller: Tücher und Weberzunft.— Espinas: La draperie dans 
la Flandre frangaise au moyen ágé. — Cornaert: La draperie de Leyde du XIV. au XVI. 
siede. (Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte XU. kötet 258. 1.) stb. stb.
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azt, hogy a posztóiparban aránylag borán tűnik fel az a forma, amely a 
céhrendszer áthágása, az u. n. Verlagssystem. A céhek keretein belül, 
de gyakran azokon kívül lépnek fel már a 15. századtól kezdve olyan 
ipari vállalkozók, akik tőkével rendelkezve, a nyersanyagot beszerzik és 
ezt részben a céhekbe tartozó, részben a falvakban élő nem városi polgár
munkások által feldolgoztatják és azután a beszolgáltatott készárut, saját költ
ségükre és veszélyükre, szállítják el és árusítják el vásárokon és vásárokon 
kívül. Ez a forma mindenesetre a „Kundenproduktion“-tól való eltávolodást 
és modern szóval üzemi berendezkedést jelent, amely az iparcikk nagyban 
való előállítását tűzte ki céljául. Erre az üzemi berendezkedésre a posztó
iparban természetszerűleg nagyobb szükség van, mint a vászoniparban.2 
A technikai berendezkedés költséges volta, a nyersanyag drágasága szük
ségesebbé teszik egy üzemi tőke jelenlétét, amely viszont az iparcikk 
magasabb áránál fogva jelentősebb haszonra számíthatott, mint a cse
kély technikai felszereléssel előállítható olcsó vászonneműeknél.8

Csak az újabb időkben mutattak rá arra, hogy Németországban, fő
képen a sziléziai, a lengyel határhoz közelfekvő városokban, ahol a la
kosság már régtől fogva nagy előszeretettel foglalkozott vászor.szövéssel, 
a 16. századtól kezdve igen gyakran találkozunk ilyen „Verlag“-okkal 
és nagyobb tőkével dolgozó üzemi berendezkedéssel.4

Igen érdekes, hogy Magyarországnak az a városa, amelynek — gaz
dasági téren — Lengyelországgal való kapcsolatai a legszembeszökőb- 
bek : Bártfa, már igen régi időben, a 15. században ilyen vászonszövő
üzemmel rendelkezik.

A középkori magyar gazdaságtörténet forrósai a megszállás óta 
rendkívül megapadtak és mégis a kutatók legritkább esetben aknázzák 
ki azt a kincset, amely a Fejérpataky által 1885-ben kiadott városi 
számadáskönyvekben rendelkezésükre áll.6

Ezek közt találjuk meg Bártfa városának az 1424., 1427. és 1428. 
évekből eredő gyolcsról szóló számadáskönyveit, amelyeknek alapján kö
zépkori gazdaságtörténetünknek egy rendkívül érdekes fejezetét rekon
struálhatjuk.

Távol áll tőlünk, hogy a 15. századeleji Bártfa gazdasági életében 
kapitalisztikus törekvéseket akarjunk megállapítani. Valószínű, hogy a bárt-

2 Furger: Zum Verlagssystem als Organisalionsform des Frühkapitalismus im Tex
tilgewerbe (1927). — Aubin : Zur Geschichte der Verlagssystems in der Periode des Früh
kapitalismus (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 111. Folge Bd. 72. 336. 1.)

3 G. Aubin : Die Leineweberzechen in Zittau, Bautzen und Görlitz (Jahrbücher für 
Nat. ök. und Stat. 111. F. Bd. 49. 577. 1.).

4 Aubin: Leineweberzechen etc. 581. 1.
5 Fejérpataky: Magyarországi városok régi számadáskönyvei 194. 1. és kk. (Továb

biakban mint Számadáskv. idézem I)
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fai vászonszövés üzemi berendezkedése elszigetelt jelenség és nem kép
zelhető el, hogy Magyarországnak ebben a gazdaságilag nem is legje
lentősebb városában, a nyugati gazdasági metropolisokat megelőzve, az 
u. n. korai kapitalizmus ipari formái megalakultak volna.* De bizonyára 
igen érdekes igazolása ez annak a tételnek, hogy a gazdasági élet, ha 
erre lehetőségek vannak, fejlődésében áthág olyan korlátokat, amelyek 
egyéb (szellemi, társadalmi stb j téren csak sokkal később és súlyosabb 
következményekkel dőltek meg. A bártfai gyolcs számadáskönyveinek 
vizsgálata azonkívül még arról is meggyőzhet bennünket, hogy 15. századi
gazdaságtörténetünknek számos kérdése még teljességgel tisztázatlan.

*
A vászonszövés, mint ezt már az előzőkben hangsúlyoztuk, a kö- , 

zépkori ipar mostohagyermekei közé tartozik. A falvak parasztasszonyai 
és a városi polgárasszonyok egyaránt értettek a szövés-fonás mestersé
géhez. Ez az oka annak, hogy pl. Németországnak kiváltképen vászon
szövéssel foglalkozó vidékein is aránylag későn alakultak meg a vászon
szövőcéhek. Amíg azonban külföldön nagy általánosságban az a hely
zet, hogy a textilipar lassan alakul ét háziiparból városi iparrá és így tö
mörül céhekbe, hogy azután a céhkeretek áttörésével Verlagssystemmé 
alakuljon ét, addig Bártfán maga a város helyettesíti a céhet és a Ver- 
lagot is. Bártfán a vászonszövők céhbe sohasem tömörültek. A fejlődés 
menetét nem tudjuk követni, csak azt látjuk, hogy a 15. század elején 
a városnak majdnem minden polgára foglalkozik vászonszövéssel, vagy 
magával az iparral, vagy a vászon értékesítésével.

Annak az egyetlen forrásnak, amely a bártfai vászonszövőüzemről 
rendelkezésünkre áll, a számadáskönyveknek, rendszere nem egységes.
Az 1424-i számadáskönyv időrendben sorolja fel a tételeket és így sok
kal tisztább képet ad az üzem berendezéséről, mint az 1427-i és 1428-i 
számadáskönyvek, amelyek abc-sorrendben és inkább csak név és ösz- 
szegszerűleg sorolják fel azokat, akik a vászonszövésben résztvettek.

Az 1424-i számadáskönyvben kb. 200 név szerepel. Ha ezeket a 
neveket összehasonlítjuk a városi adókönyvekkel, — amelyek sajnos csak 
az 1424. évet megelőző és az azt követő évekből maradtak ránk — azt 
látjuk, hogy a városban adózó kb. 300 polgár neve közül 200 neve azonos 
a gyolcsszámadáskönyv neveivel. Tehát ennyi polgár volt kisebb-nagyobb 
mértékben érdekelve a vászon-, illetve gyolcsszövés lebonyolításában.6

Többször említettük azt. hogy Bártfán gyolcsot szőttek. Ez a durva
fajta vászon, amelyet pl. a sziléziai vászonszövők nem igen kultiváltak,7

6 Számadáskv. 175. 1. és kk.
7 Die Fabrikation der Götschen einer besonders groben Leinwand, scheint ausser 

zeitweise in Bautzen niemals grosse Bedeutung erlangt zu haben. (Aubin, Leineweber
zechen 598. I.)
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volt a  bártfai vászonszövés legjelentősebb produktuma. Bizonyára ennek 
az előállítása nem kívánt sem nagyobb technikai készültséget, sem fel
szerelést. De nemcsak a városi polgárok, a falvak lakossága is tevékeny 
szerepet játszik a  bártfai gyolcs előállításában, amelynek közvetlen kap
csolata a háziiparral ilyen módon kimutatható.

Azok közül a nevek közül, amelyeket az 1424. számadáskönyv fel
sorol, két csoport emelkedik ki. Az egyik, amelyik nyilvánvalóan hiva
tásszerűen foglalkozik vászonszövéssel,8 a másik, amely ugyancsak hiva
tásszerűen vászonkereskedéssel.9 Természetesen a két csoport közt nincs 
éles elválasztódás, mert igen gyakran vászonkereskedők is foglalkoznak 
vászonszövéssel, amint ezt alább szándékozunk kimutatni.

Mind a két csoport szoros kapcsolatban áll a várossal, amelynek 
a vászonról el kell számolni és azt — legalább is az 1424. évben — 
nagyrészben be kellett szolgáltatni. A város ekkor még tudomással bír 
minden vászonszövő munkájáról, a nála felhalmozott árúkról és még ké
sőbb az 1427. és 1428. években is azt látjuk, hogy ha ezekből a felhal
mozott vásznakból, illetve gyolcsokból valamelyik kereskedő vett át kisebb- 
nagyobb mennyiséget, erről a várossal szemben elszámolással tartozott.

Hogy az összegyűjtött gyolcsokat a város hol tartotta, nem tudjuk. 
Valószínűleg erre a célra külön raktárak álltak rendelkezésre, ahonnan 
az árút elszállíthatták. Nem valószínű, hogy a gyolcsot kicsiben és ma
gában a városban bocsátották volna árúba, hiszen a város majd minden 
lakosa foglalkozott gyolcsszövéssel és így saját szükségleteik bőségesen 
fedezve voltak. Azt, hogy a város mennyiben tölti be a Verleger szere
pét, sajnos nem tudjuk megállapítani. Nem tudjuk u. i„ hogy a vászon
szövők magától a várostól kapták-e a nyersanyagot, a valószínűleg a fal
vakban előállított fonalat.10 Egészen bizonyos azonban, hogy a Verleger 
másik szerepét, t. i. az árú értékesítését, legalább is még a 15. század 
első évtizedeiben, a város tartja kezében. Mielőtt azonban az értékesítés 
módjára rátérnénk, azt szeretnők vizsgálat tárgyává tenni, hogy milyen 
szerepet töltött be a vászonszövésben és milyen hatással volt annak továb
bi alakulására az a csoport, amelyet az előzőkben vászonkereskedőknek 
neveztünk. Ha a számadáskönyveket alaposan áttanulmányozzuk, néhány 
név az, amely állandóan visszatér és vitathatatlanul nagy jelentősséggel bír.

8 Ilyenek pl. Niklos Melczer (Számadáskv. 260. 1.,) Czauserin (Számadóskv. 255. 1.) 
Góbii (Számadáskv. 256. 1.), Rwdelyn (Számadáskv. 261. I ), Cloz Bleichm eister (Szám
adáskv. 281- 1.) Grolockyn, Paul Weys (Számadáskv. 261. 1.) stb. stb. Látjuk, hogy gya
koriak a női nevek I

9 Pl. Clein Heinrich, aki 1428-ban 4800 vég gyolcs forgalmat mutat fel (Számadás
kv. 281. I.) Peter Glawchner, aki 1427-ben 5300 vég gyolcs forgalmat bonyolít le (Szám
adáskv. 261. 1.). Mager Miklosch, aki ugyancsak 1427-ben 3000 vég gyolcsról számol el 
(Számadáskv. 259. 1.) stb. stb.

10 Aubin, Leineweberzechen 595. 1. szól a fonalbeszerzés módjairól.
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Vizsgáljuk meg pl. a Hans Lewe vagy Lebe nevéhez fűződő elszá
molásokat. Azt látjuk, hogy 1427-ben 22750, 1428-ban pedig 33500 vég 
gyolcsot forgalmazott.11 Ezeknek egyrészét ő szolgáltatta be a városnak, 
másrészét ő vette át a várostól. A beszolgáltatott gyolcsok között igen 
nagy tételekkel szerepelnek a számadáskönyvek tanúsága szerinti nagy 
vászonszövőktől átvett végek.12 Ezenkívül a falvakban is igen sok gyol
csot gyűjtött össze.13 Látjuk azt is, hogy ugyanez a Lewe foglalkozott 
gyolcsfehérítéssel is.14 Bizonyos azonban az is, hogy a várostól igen nagy 
mennyiségben szállított el gyolcsot, amelynek értékesítéséről a számadás- 
könyvek már nem adnak felvilágosítást.15

Ugyanezt a szerepet tölti be egy Waldawer nevű vászonkereskedő, 
akiről részletesebben csak az 1424. számadáskönyv beszél. Az első té
telekben azt látjuk, hogy 1424. januárjától júliusáig 6550 vég gyolcsot 
szolgáltatott be a városnak, amelyekért a város a neki járó összeget 
részletekben fizette ki és az összeg egy részével adósa maradt. A szá
madáskönyv egy másik helyén viszont azt látjuk, hogy ő szállított el 
egy nagyobb tétel gyolcsot és vásznat a várostól, amelyért azután a vá
rosnak ő maradt adósa.18 Azt is látjuk, hogy ez a Waldawer nagyobb 
tételekben vett át vászonszövőktől gyolcsot a saját számlájára.17

Az 1428. számadáskönyvben szerepel Georg Kunstil jun. neve. En
nek családja (Clos, Augustin stb.) egyéb években is nagy szerepet ját
szik a vászonüzemben. Különösen érdekes azonban ez a Georg Kunstil- 
féle elszámolás. Az elszámolás 1428. júniusában kezdődik és ettől az 
időponttól az év végéig 13250 vég gyolcsról szól, amelyeket Kunstil a 
legkülönbözőbb — az 1424. számadáskönyvben nyilvánvalóan vászon
szövőkként felsorolt — polgároktól vett átt és ezekért a várost kielégítet
te.18 Sem arról, hogy ez a kielégítés milyen fomákban történik, sem ar
ról, hogy ezekkel a gyolcsokkal azután mi történik, a számadáskönyv nem 
ad felvilágosítást.

11 Számadáskv. 257. és 282. 1.
12 1427. Vili. 30. de Rwdelyn 500 sindone*. de Goblyn 50 sindones de Prawseryn 

600 sindones stb. 257. I.
13 llem habuit de villis sindones 1250. Eodem die 250 telas. (1427. V. 31.). ugyan

csak 1427. XII. 23.. ei 400 de villis (282. 1.)
14 1428. V. 31. ltem habuit 450 telas eodem die. Ipse albificavit 250. (282. I.)
15 Számadáskv. 195 , 198. és 199. 1.
16 Waldawer tenetur civitati 5400 golcz, quodlibet centenárium per 14 fi. Et etiam 

tenetur telam grossam czu czween mesten. Cum Waldawer fecimus rationem feria tertia 
ante feslum nativitati beale virginis ita quod omnibus computalis ipse tenetur nobis 30 
flór. cassenses. (199. 1.)

17 Waldawer receplt de Longo Johanne 500 sindones minus una ulna. stb. (1691).
18 Számadáskv. 2öl. 1. Nicolaus Melczer, Czeczheryn, Góbit, Hengilhewt. Sperling 

stb. stb, szerepelnek ezek között.
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Lang Hannus neve is gyakrabban szerepel. Egyszer, mint aki Kas
sára szállította Hans Lewe nagy mennyiségű gyolcsát, máskor (1428-ban) 
a falvakban összegyűjtött többszáz vég gyolcsot szolgáltatta be a város
nak, de ezenkívül maga is foglalkozott vászonszövéssel.19

A legérdekesebb jelenség mindenesetre a városbíró Nikolaus Gláuch- 
ner vagy Glauchener, aki igen nagy mértékben foglalkozik vászonkereske
déssel. Neve mindahárom elszámolási évben jelentős tételekkel szerepel 
a gyolcsszámadási könyvekben. Egyes tételek arról számolnak be, hogy 
nagy mennyiségű vásznat és gyolcsot adott át a városnak, amelyekért a 
város neki épúgy fizet, mint más vászonbeszolgáltatóknak.20 21 Más alka
lommal (1424. évben) azt látjuk, hogy olyan nagy tétel gyolcsot, illetve 
vásznat vesz át a várostól, amilyent egy más bártfai vászonkereskedő 
sem vett át egy tételben saját számlájára. 10650 vég gyolcsot és 800 vég 
vásznat vásárolt és fizetett ezért 1425 kassai forintot. (Bizonyára még egy 
lényeges összeggel adós maradt.)11 1427. évben 13850 vég gyolcs Nicolaus 
Glauchner forgalma,22 23 1428-ban 20350 vég. Ebben a legutóbbi évben úgy 
látjuk, hogy igen sok gyolcsot vesz át saját számlájára vászonszövőktől.28

Sajnos 1428. és 1450. közt hiányoznak a feljegyzések a gyolcsüzem 
további alakulásáról. 1450-ben viszont egy olyan városi statútummal ta
lálkozunk, amely meggondolásra késztet bennünket.

* 1450-ben u. i. a város a vászon- és gyolcsszövésre vonatkozólag 
egy olyan határozatot bocsát ki, amelyben szigorúan megtiltja : 1.) hogy 
bárki saját hasznára, eladás céljára vagy egyébként, több mint 400 vég 
vásznat szőjjön vagy szövessen; 2.) hogy minden vásznat bemutatásra 
a  városházára kell vinni. 3.) Meghatározza a vászon minőségét; a gyolcs 
minőségére vonatkozólag a régi szokásra hivatkozik. 4.) Legszigorúbban, 
javaik elvesztésének terhe alatt, megtiltja az asszonyoknak, hogy vász
nat vásároljanak vagy eladjanak.24

Ez a statútum arra mutat, hogy a város kizárólagos hatalma, mond
hatnék, az a monopólium, amelyet a vászonszövés terén élvezett, fenye
getve volt. Bizonyára azok a vászonkereskedők, akikről az előbbiekben

19 Számadáskv. 283. 1.
20 1424 11. 22. ludex Nicolaus dedit civitati 3200 sindones. 111. 18. 750 minus una 

ulna stb. slb. (Számadáskv. 195. I.) IV. 2. Ratio est facta tenemur iudici summa 800 flór. 
et 25 flór. 24 den. etc. (Számadáskv. 206. I.)

21 Anno domini M° CCCC° XXI1110 feria quarta proxima anle festum beati Vrbani 
papae Nicolaus Glauchener iudex noster comparavit a nobis centum centum sindones et 
650 sindones et 800 leymith, qui sunt in Waradino pro quibus nobis solvit 1400 flór. 
Cassenses et 25 flór. Cassenses (Számadáskv. 206, 1.)

22 Számadáskv. 259. 1.
23 Számadáskv. 285. 1.
24 Számadáskv. 193. 1.
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szóltunk vagy azoknak utódai, tőkével rendelkezve, saját hasznukra kez
denek el dolgozni és bizonyos „Verlag“-szerű intézményeket honosítottak 
meg. A város ezek ellen védekezik, amikor a vászon és gyolcs nagyban 
való előállításának és főképen előállíttatásának jogát az egyes emberek
től elveszi. Nem visszatérés ez céhszerű intézményekhez, amelyekkel a 
bártfai vászonszövés területén sem eddig, sem később nem találkozunk, 
hanem a város monopóliumának, amely úgy látszik jelentős hasznot 
képviselt, a védelme a magánemberek törekvései ellen-

Ugyanilyen intézkedéssel találkozunk külföldön, pl. a calwi posztószö
vő társaság határozataiban, amely a nagyban való készíttetés jogát mástól, 
mint magától a társaságtól megvonja.26 Természetesen a város, mint testület, 
nagyobb eréllyel léphetett fel, mint egy mégis magánjellegű társaság.

A vászon értékesítésének módjáról az 1428. és 1450. közti időben 
nem vagyunk tájékozva. Nem tudjuk tehát, hogy az a tendencia, ame
lyet már előzőleg is láttunk megnyilvánulni, hogy u. i. a nagy vászonke
reskedők saját veszélyükre értékesítik a vásznat, mennyire hatolt át. Már 
az 1427- és 1428-as számadáskönyvek is világosan mutatták ezeknek a 
vászonkereskedőknek törekvését. Az 1424. számadáskönyv tanúsága sze
rint azonban a város a vászon értékesítésének kizárólagos jogát még ke
zében tartotta. Igen valószínűnek látjuk, hogy az 1450. statútum épen en
nek a kizárólagosságnak a visszaszerzését célozza.

Az 1424. számadáskönyv szerint u. i. Bártfa városa az összegyűj
tött gyolcsot — mint már említettük — valószínűleg erre a célra szolgáló 
raktárakban tartotta és pedig aként, hogy ha ezek nagyobb mennyiség
ben összegyűltek, 2—3000 véget tartalmazó u. n. „mesten“-ekbe rakta,28 
amelyeket külön e célra vásárolt kötelekkel összekötözött27 és e célra 
vásárolt durva vászonlepellel letakart.28 A mesteneket azután különböző 
vásárokra szállította, ahol ezeket a város kiküldött megbízottja — aki 
nem volt sem iparos, sem kereskedő — értékesítette. Az 1424. évben ezt 
a szerepet egy Nicolaus Falkenberg nevű ember töltötte be.

Úgy látjuk, hogy 1424. májusában Falkenberg Budára szállít 4 mes- 
tent, amelyben összesen 11550 vég gyolcs van. Ezért visszahoz külön
böző bevásárlásokon kívül, amelyeket a város részére eszközölt, 1135 kas
sai forintot. Hogy ezenkívül mennyi volt a künnlevőség, azt nem tudjuk 
megállapítani. Arra, hogy az eladás részben hitelben történt, más mun
kánkban igyekeztünk rámutatni.29

25 Troeltsch, W. Die Calwer Zeughandlungscompagnie und ihre Arbeiter 26. t.
26 Pl. 1424. ln den czwen mesten quos misimus infra sunt 5200 sindones sequeníe 

die Kathedrae sancti Petri (Számadáskv. 194. 1.) és más hasonló igen gyakori kitételek.
27 Item pro cordis proprie leynen den 96. (Számadáskv. 299. 1.)
28 Item pro tela grossa ad sindones ligandos solvimus den. 100. (Számadáskv. 299.1.)
29 Lederer: A középkori pénzüzletek története Magyarországon 111. 1.
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Ugyanezen év júniusában Falkenberg egy másik vásárra magával 
visz 23700 vég gyolcsot és 200 vég vásznat, amelyhez Kassán beszerzett 
még 950 vég vásznat. Az ezekért befolyt összegekről szóló elszámolás 
hiányzik.

Augusztusban Székesfehérvárra visz Falkenberg magával 13800 vég 
gyolcsot 5 mestenben és az ezért befolyó összegeket különbözőképen 
számolja el. Először hallunk arról, hogy hozott magával 500 forintot, majd 
850, 13 és 407 forintról számol el, amely utóbbi tételben azonban egy 
kereskedőnő, Bartusch Kromeryn szerepel, mint közvetítő.10

Különböző elszámolási tételekből tudunk arról, hogy ez a Falken
berg költségeire nagyobb összegeket kap81 és talán még rendes fizetést 
is, semmiesetre sem volt azonban ő olyan kereskedelmi megbízott, aki
nek akár részesedése, akár egyéb — legalábbis legális — haszna lehe
tett az üzletek lebonyolításából.

Ezeken a vásárokon történt értékesítéseken kívül egyes más város
beli nagykereskedőknek is ad el a város nagyobb tételekben gyolcsot.

Így egy Rőt Niklos nevű kassai kereskedő 2600 vég gyolcsot vásá
rolt, amelyért előbb 80 kassai forintot fizet, majd később kifizette az egész 
érte járó összeget, de hogy ez mennyi volt, azt mór a számadáskönyv 
nem mutatja.12 Ugyanez a Rőt Niklos átvett később 2500 vég gyolcsot, 
amelyért 196 forintot fizetett. Egy Johannes de Schitnik nevű kereskedő
nek hitelre szállít a város 4500 vég gyolcsot, amelyet ez részletekben fi
zet meg. Később 4 mestent, amelyet 11000 végnek számítanak, vesz át 
ugyanez a Johannes de Schitnik.88 Egy Mihály nevű besztercebányai ke
reskedő 900 vég gyolcsot vásárolt Bártfón, amelyet teljes összegben egyen
lít ki. (Hogy ez mennyi volt, azt a számadáskönyvek nem tüntetik fel.)84 
Ugyancsak egy Schwarcz Hanns nevű meg nem határozott tartózkodási 30 31 32 33

30 Nicolaus Falkinberger ducit secum Budáé vyr meslin cum sindone. *ln prima 
sunt 2700, in secunda 2900, in teriia 3000, in quarta 2950 golcz. Idem adduxit in die 
beati Ladislai 52 pfunt zaferran, quodlibet talentum pro 600 den. Item portavit 600 et 35 
flór. Cassovienses parafa in pecunia. Item portavit nobis 500 flór. Cassovienses. (Szám- 
adáskv. 199. 1.) — Nicolaus Falkenberger ducit secum 20000 et 3700 golcz et 200 leymith 
ad fórum sanctae Margarethea el recipit Cassoviae 950 leymith. (Szémadáskv. 199. 1.) — 
Falkinberk ducit ad Albam Regalem 5 mesten ad festum Stephani regis. Falkinberk sicut 
venit de alba regali praesentavit nobis 500 flór. camerae. Item praesentavit nobis 850 flór. 
Cassenses, Item praesentavit nobis 13 flór, Cassenses, Item praesentavit nobis 400 et 7 
flór. Cassenses ex parte Bartusch Kromeryn. (Szémadáskv. 201. 1.)

31 1424. V. 7. Falkinberg dedimus pro expensis 24 fi. ad Albam Regalem cum sin- 
donibus. (Szémadáskv. 197. 1.) — Item dedimus Nicolao Falkinberger 2000 den. (1424. 
VI. 18. Szémadáskv. 199. 1.) és más hasonló tételek.

32 Szémadáskv. 204, 1.
33 Szémadáskv. 205. 1.
84 Szémadáskv. 204. I.
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helyű kereskedő vesz át 4 mesten gyolcsot és 1 mesten finomabb vász
nat. A 4 mesten összesen 10950 vég gyolcsot, az 1 mesten 950 vég vász
nat tartalmazott. A vászon rőfjét 3 dénárban számítják, a gyolcs ára ismét 
nincs föltüntetve. Először fizet 400 kamarai forintot, majd Fülöp nevű 
társa 120 és ismét 100 forintot. Hogy mennyi adósság maradt, azt a szám
adáskönyv ismét nem mutatja ki.85

Sajnos azt, hogy a gyolcs ára mennyi volt, a számadáskönyvek nem 
tüntetik fel. Csak egy pontos adatunk van erről, amely a Waldawerrel 
történt elszámolásban található, amely szerint ő 100 vég gyolcsért 14 
kassai forintot fizetett. Az a bizonytalanság, amely 15. századi pénzvi
szonyaink kutatásában fennáll, nem engedi meg, hogy határozott követ
keztetést vonhassunk le ennek az összegnek nagyságáról. Még bizony
talanabb azonban az, hogy mennyi lehetett a város haszna a gyolcs ér
tékesítésénél. Egyetlen pozitív adatunk sincs u. i. arról, hogy mennyit fi
zetett ki a város 1—1 vég gyolcsért.

Mint a fentiekből kitűnik tehát, a város a vásáron kívüli nagykeres
kedelemben is jelentős mennyiségű gyolcsot értékesített. Már az 1424. 
évben is történtek azonban magában a városban is olyan eladások, ame
lyek a város monopóliumának aláásásához hozzájárultak. Mikor u. i. a 
város bártfai vászonnagykereskedőknek ad el nagymennyiségű vásznat. Ez 
az eset áll fenn akkor, amikor Nikolaus Glauchener a hatalmas tétel gyol
csot vásárolta, ezenkívül azonban más bártfai vászonnagykereskedők is 
vásárolnak a várostól nagyban gyolcsot. így egy Cloz Kunstil nevű ke
reskedő, az előzőkben tárgyalt Georg Kunstil bátyja, egy egész mestent, 
2200 véget vett át a várostól. Az 1426-i rendes (nem gyolcsra vonatkozó) 
számadáskönyv ezenkívül még egy elszámolást őrzött meg ezzel a Clos 
Kunstillal, amely szerint ő a várossal szemben fennálló követelésére kü
lönböző vászonszövőktől kb. 8000 vég gyolcsot vehet át.36 Nem képzel
hetjük el, hogy ez a Clos a 8000 vég gyolcsot saját maga részére vásá
rolta volna ; bizonyos, hogy ő, mint a többi már említett vászonkeres
kedő ezzel a gyolccsal nagykereskedést űzött. Mint látjuk tehát, maga a 
város járult hozzá féltve őrzött monopóliuma megdöntéséhez.

A bártfai vászonszövő üzem tehát igen érdekes vegyüléke volt — 
hogy modern fogalmakat használjunk — a Verlagnak, a kartellnek és a 
városi monopóliumnak; mindez pedig arra mutat, hogy már a 15. század 
elején a középkori iparba és kereskedelembe olyan bomlasztó elemek ha
toltak, amelyek annak zárt és primitív formáit megbontani alkalmasak voltak.

Lederer Emma.

38 Számadáskv. 204. 1. 
30 Számadáskv. 232. 1.
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