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Ipar- és árunevek a legnagyobb 
magyar mezővárosban 
(XV—XVII. század) 

Bár a debreceni céhtörténettel már régebben többen foglalkoztak,1 s a szerzők kitértek 
munkáikban a termelésre, munkaeszközökre, szervezetre, a gazdasági koncentráció jeleire, 
éppen a foglalatosságok elnevezéseiben maradtak hézagok vagy ellentmondások. További 
összehasonlító, pl. erdélyi anyaggal várhatunk fogalomtisztázásokat.2 

Erre annál inkább szükség van, mert a debreceni textilipari foglalkozások szervezeteire vo-
natkozó írásos és tárgyi emlékek neveit nem egyértelműen használják. 1395-ben Debrecen 
földesurai bocsátottak ki oklevelet a szürkeposztót készítő debreceni takácsok céhének, má-
sokat eltiltva a gyapjú vásárlásától és máshonnan behozott kész szürkeposztó eladásától. 
1440-ben már a mezővárosi hatóság írta át az oklevelet. Mályusz Elemér megfogalmazása 
szerint ezek munkáját folytatták a céhbe szervezkedett, a debreceni Homok utcában működő 
csapók. A múlt századi irodalomban jobbára a következő fázist ismerték: a debreceni Homok 
utcai csapók 1458-ból származó eladási privilégiumát, amit 1513-ban írtak át. Az 1529-ből való 
„Debreceni csapók ce(h) pecse(tje)" magyar köriratát a gubásokra vonatkoztatják.3 Egy, a 
bánki erdő 1558. évi pusztításai miatti perben a sértett Bajoni István Gergely deák debreceni 
főbírót és számos polgártársát, köztük egy sor iparosnevűt vádolta. Ezek között Posztómető 
András, Nyírő Demeter is előfordul. Ez jelzi Debrecen textilipari fejlettségét, hiszen egy csak-
nem párhuzamos esetben, a kisvarsányi tölgyesben 1550 előtt pusztító nagykárolyi iparosne-
vűek hosszú sorában csak Kötő Ferenc és Kötő Benedek vonható esetleg ide. Az ilyen textil-
ipar kifejlődését egy másik jeles mezővárosban mutatja, hogy Gyulán is felbukkan, ott 1561-
ben a „piatea Chapo ucza vocata'V1 

Talán nem véletlen, hogy a debreceni Csapó utca két névvariánsa: Nyíró és Festő utca. Az 
1565/67 évekbeli debreceni magistratusi jegyzőkönyvekben a Csapó utca fordul 6 ízben elő. 
Ez a fontos forrás említ egy csapóháznak nevezett házacskát, amelyet lefoglalnak 2 vég posztó 
és némi pénzecske miatt. Az iparelnevezésre fényt vet, hogy a forrás azonosítja a gyapjúcsapó 
(lanifica) vagyis csapó (chyaponica) mesterséget egy mesterözvegy ügye kapcsán. Ez világos-
sá teszi, hogy a csapók a gyapjút dolgozták fel, másrészt a magyar szóból egy latint torzítottak, 
így lesz érthető más esetben adósságkifizetés készpénzben vagy gyapjúban vállalása, vagy 
éppen gyapjú miatti tartozás. Vagy tizenöt jogeset vonatkozott 1-2-3-4—5-12 posztóval való 

1 Ecsedy István: A debreceni becsületes gubacsapók céhe (Debreceni Képes Kalendárium, 1924); 
N. Bartíui Károly: A debreceni gubacsapó céh (Debrecen, 1939); Komoróczy György: Debrecen 
története a felszabadulásig (Debrecen, 1955) 
2V. ö. Pach Zsigmond Pál: A szürkeposztó a fejedelemség-kori Erdélyben (előadás; Budapest, 
1993. május 27. A Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság Magyar Nemzeti Bizottsága) 
'MályuszElemér: A mezővárosi fejlődés. Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarorszá-
gon a 14. században. Szerk. Székely György. Budapest, 1953. 135-136. o.; Káth Károly: Céhbeli 
szabályok kivonatban. Győri történelmi és régészeti füzetek, 1863. 283. o.; Debrecen, Déri Múze-
um. 
Károlyi Család Oklevéltára 111. (Budapest, 1885. 156., 194. sz. (a hatalmaskodások); Veress Endre: 

Gyula város oklevéltára (Budapest, 1938) 453- szám 
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tartozásra vagy ilyennek más adósság miatti letiltására. Ezek körében karasia, boroszlói, grá-
nátposztó nyer l - l alkalommal említést.5 Ez világossá teszi, hogy a textilt előállító mezővá-
rosban idegen posztók is forgalomban voltak. 

Ezek az érdekek is magyarázzák, hogy a mezőváros vezető körei sok irányba és messze 
tekintettek. Amikor Rudolf király 1593-ban vám- és harmincadmentességet biztosított a deb-
receni mezővárosi iparosoknak (artifices et opifices), ezek sorában a sartores, vestiarii, smig-
marii szakmái is előfordulnak, az áruk között pedig vestibus, criseis után nincs vám, s amikor 
II. Mátyás király 1609-ben ezt megerősíti, tovább részletezi, hogy smigmarii, sic et sartores, 
vestiarii, in panno vulgo kentula, karasia, fodoligler, kreueczer, aba, quocunque tandem no-
mine... ex iisdem vestes conficientes.6 Már az is feltűnő, hogy szabók, ruhaárusok és szappan-
főzők miért szerepelnek együtt, mint textiláruk behozói és ruhává alakítói. Nem is beszélve a 
népnyelvben forgó különféle textilnevekről, amelyeket ismertnek feltételezve közelebbről 
nem lokalizál az oklevél. Ha be is kerültek ezek a kereskedelem szaknyelvébe, magyar foga-
lommá csak az aba vált. De nemcsak ez a királyi oklevél jelzi idegen eredetét. A sor végén 
szereplése eredhet a megelőzőktől eltérő égtáji adottságból és gyatrább minőségből egyaránt. 
Az aba arab eredetű szó, durva posztófajta, rozsdavörös gyapjúposztó, amiből kabátot varrtak. 
Budai török számadásokban előfordul 1550-ben 1,1551-ben 9,1571-ben 6,1573-ban 4,1580-
ban 9 esetben, míg fehér aba változatban csupán 1550-ben 1 esetben. Hogy a Balkán felől 
hozták ezt az áruféleséget, mutatja az, hogy főleg muzulmán, többször zsidó, olykor „latin" 
kézen került feljegyzésre. Az utóbbiak dalmátoknak vehetők. Ellenben a budai feljegyzésbe 
is bekerült boroszlói textília (braszlav, braszlavi, broszlav, broszlavi alakban) 1580-ban 3 ízben 
fordul elő és mindig magyar ember kezén van, amikor feljegyzik.7 

Az, hogy nyugati, északnyugati és déli irányból többféle textília jutott el a Habsburg és az 
oszmán birodalom felől Debrecenbe, jelzi a helyi lakosság sokrétű igényét, s egyben azt, hogy 
a legnagyobb mezőváros anyaggyártása és feldolgozása még nem teljesen differenciálódott. 
Mégis ismerjük több szakmai águkat. A debreceni magistratus 1565/67. évi jegyzőkönyveiben 
Csapó János özvegye, Csapó Mihály, Csapó András és Csapó Miklós, Nyírő Demeter, Nyírő 
János özvegye, Nyírő Gergely és Nyírő Mihály szerepel. Az itt említett Posztómetsző András 
mint pannicida is meghatározást nyert, szerepel Posztómetsző Bálint, és e kettőről tudjuk, 
hogy korábban társak voltak minden hasznot tekintve. Említik még Takács Demeter, Takács 
Ferenc, Takács Bálint nevét. Még 1599-ben is egy céhben voltak a posztónyírók (panniraso-
res) és a szűrszabók (sartores grisei), de már éles vitában álltak egymással és a szétválást 
keresték. A szabómesterek 1607-ben kérték, hogy „az posztómíves szabóktól elszakadjanak". 
Az efféle összebonyolódás segít megvilágítani Rudolf és II. Mátyás oklevelét is. A fokozatosan 
elszegényedő szűrcsapók helyét az ipartörténet felfogása szerint a gubacsapók önálló céhe 
váltotta volna fel, ha ugyan nem régebbi amannál. Végül a takácsok 1642-ben alkottak Deb-
recenben önálló céhet. Ha maradandó értékű is a régi történeti és nyelvészeti felfogás, hogy 
a csapó olyan kézműves, aki durva posztót, a szűrt (jellegzetes magyar parasztkabát anyagát) 
állítja elő, azt el kell ejtenünk, hogy ez a művelet azonos lenne a kallatással, el kell vetnünk, 
hogy a csapó azonos volna a kallóssal. De mit csaptak, nyírtak, metszettek, szabtak, további 
fogalmi kérdés. Ennek megértéséhez kívül is kell tekintenünk Debrecen mezővároson. 

A hazai gyártás egyik fő terméke kétségkívül a szürkeposztó volt. Annál inkább volt szükség 
a gyártás iparrendészeti szabályozására. Erre példa Hunyadi János erdélyi vajda 1444. július 
6-i rendelkezése, amellyel elhatárolta az iparűzést és a kereskedelmet, felhíva Brassó tanácsát, 
jelöljön ki egy tanácsurat, aki a helybeli szürkeposztógyártók (lanifices seu laboratores pan-

sDebrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 1565/66 (szerk. Szendrey István. Debrecen, 
1985); Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 1566/67 (szerk. Szendrey István. Debre-
cen, 1985) 

Ttebrecen Városi Diplomagyűjtemény, 502. szám; v. ö. Laurentius Diefenbach: Glossarium Lati-
no-Germanicum mediae et infimae aetatis. (Francofíirti ad Moenum, 1857) 539. o. 
1 Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula (közzétette): Budai török számadáskönyvek 1550-1580 (Buda-
pest, 1962) 
8Szedrey István szerk. i. m.; Komoróczy György i. ni. 22. o. 
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no rum griseorum) áruit utánaméri és megjelöli, azaz a város posztójegye nélkül (absque sig-
neto civitatis) nem forgalmazható az áru. Efféle árut Debrecenben is tudtak gyártani, és azt 
ruhagyártásra felhasználták. Azt azonban, hogyan nevezte a köznyelv ezt a szürkeposztót, 
viszonylag korán azokból az esetekből tudhatjuk meg, amikor az állattenyésztés körében 
használták. Itt bukkan fel ugyanis a törlő szűr (pannus detersorius) fogalma úgy, hogy meg-
adják a textília latin nevét. 1524-ben grisium pro tergendis equis vulgo thewrlew zewrnek; 
1552-ben pro therleo zwr dedimus vnam vlnam grisii három ízben is, lóval kapcsolatban. Az 
utóbbi adatok a Nádasdiak számadásaiban fordulnak elő, ahol mint ruhadarab (grisea tunica) 
l6 esetben, mint ruhaanyag (ad...tunicam...grisei) 1 esetben, mint sátoranyag (pro tentori-
is.grisei) 1 ízben fordul elő, míg 15 esetben nem jelölik meg, mire szolgál (grisei) az 1552. 
évben.9 Mint anyag, mint gyártmány nem téveszthető össze a szürkeposztóval a guba, amit 
hosszú juhszőrből készítettek. Ezt mint kevéssé jó minőségű anyagot korán alkalmazták az 
állattenyésztésben (1440: Quatuor Stamina lane wlgo negregguba). De a tárgyalt korban már 
ruhaanyag is (1528: Ad vestem gwba). A guba név azután már ruhadarabot is jelölt, éspedig 
talpig érő, bő, gallér nélküli gyapjú felsőruhát.10 Akár fejlődésében nézzük (ti. hogy mi maradt 
meg a specializálódott ágak kiválása után), akár eredeti fogalmát vesszük, a takácsok végül is 
lennel dolgozó szövők voltak. A szakma lényege tehát a szövés, míg ugyancsak technikai 
sajátosságra utal a híres debreceni szakma névadója, a csapó tevékenység. Persze a technika 
kiválasztása pedig összefüggött a feldolgozott anyaggal. Ez a különbség már a Budai Jogkönyv 
iparág-megjelöléseiben világos: a gyapjúverő (wolslaherr) és a lentakács (leinbibir) elkülö-
nül. 

Volna tehát a történeti irodalom zavarainak, ellentmondásainak eloszlatására mit tenni... Ez 
áll a céhes kereteket áttörő jelenségekre is. A debreceni gubacsapó céh rendelte el, hogy az 
özvegyet kivéve csak mesterségtudó dolgozhassák, „mert ha míveltetné, és rajta kapják, a 
mívet tőle elvehessék". Viszont szűrcsapó mesterek voltak Diószegi Péter és Szombati András, 
akik a XVII. század második negyedében két ruszin nőt hívattak Debrecenbe a guba készíté-
sének tanítására.12 

Ezek az olykor szétválasztott, olykor összefonódott foglalatosságok Miskolc l634-i árszabá-
saiban is egymás mellett szerepelnek: szabómesterek, szűrszabók áruja, szabó, szűrszabó ké-
szítmények, ugyanott 1793-ban szűrcsapók és gubacsinálók, szűr szabók áruja.13 A mezővá-
rosok északi és alföldi világánál kétségkívül differenciáltabb volt Erdély városi, de nem az 
uradalmi ipara. Erdély második legnagyobb városa, a kétnyelvű (magyar és szász) Kolozsvár 
1550 után 8000 lélekszám mellett kb. 30 céhet és kb. 60 iparágat mutat fel. A város magyar 
bírái sorában tűnik fel Nyíró Kálmán 1570-ben. De kereskedelme nem szakosodott ily fokra. 
Nem voltak külön fűszer-, posztó- vagy marhakereskedői, rendszerint ugyanaz a személy vá-
sárolta fel és adta el a legkülönbözőbb árucikkeket. A fejlettségi skála másik végén Koldksmo-
nostoron 1638-ban Nagy Gergelyné fia takács, valamint Szászfenesen 1638-ban Takács Mihály 
jobbágy takács művével szolgál, Gyalun 1687-ben Takács Márton takács volt.11 

Székely György 

9Gustav Gündisch (bearb. von): Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen 
V. B. (Bukarest, 1975) 2501. szám; Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse (Bp., 1914) 218. 
o.; Belényesy Márta szerk.: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540-1550-es számadásai-
ból. Fase. IL Budapest, I960. 195-198. o. 
10Herman Ottói. m. 212. o. 
11 Karl Mollay (hrsg. von) Das Ofner Stadtrecht (Bp., 1959) 132, 133. pont 

'2Komoróczy György i, m. 24. o. 
11 Román János szerk.. Árszabások a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban 1625-1849. (Mis-
kolc, 1980) 2, 3, 33. o. 
l> Samuit Goldenberg: Kolozsvár kereskedelme a XVI. században. Kelemen Lajos-emlékkönyv. 
(Bukarest-Kolozsvár, 1957) 294. o. Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai (Kolozsvár, 
1944) 29, 33, 220. o. 
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