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Kolozsvári céhek Bethlen Gábor korában

A Kolozsvári Állami Levéltár forrásain alapszik ez a munka. A céhiratok forrásai 
mellett a Kolozsvár városi levéltár korabeli anyagait is felhasználhattam, köszönet érte 
Kiss András levéltárosnak. Másrészt ezúton szeretnék még köszönetét mondani Egyed 
Ákos és Imreh István erdélyi történészeknek, akik értékes tanácsaikkal segítették munkámat.

A dolgozatban több aspektusból vizsgáltam meg a kolozsvári céhek életét 1613 és 
1629 között. A korszakválasztást több dolog is motiválta: Bethlen Gábor uralkodásának 
idején Erdélyben újra béke honolt, a gazdaság újra fejlődhetett. A fejedelem maga is 
támogatta az ipar fejlődését, ha másért nem is, hogy a számára legfontosabb hadiipari 
termelést elégítse ki. így a céhszabályzatokban bekövetkezett változások mellett, nemcsak 
a mesterek vagyoni helyzetével foglalkoztam, hanem a céhnek a városi politikában játszott 
szerepével. A bírói tisztség jelentősége és az országgyűlési követek szerepe már az országos 
közélethez vezet át. Ugyanakkor a fejedelemmel nemcsak politikai kapcsolata volt a 
városnak és a céheknek, hanem mint az egyik leggazdagabb és legnagyobb megrendelőként 
szerepelt időről időre a fejedelem, aminek a városi számadáskönyvekben számtalan jele 
maradt a mai kor emberére.

Bethlen gazdaságpolitikájának is Erdély megmaradása és virágzása volt a célja. Mindez 
sajátos módon jelentkezik, hiszen a “korai nemzeti abszolutizmus feudális államának 
megszilárdítását szolgálja, miközben ez az intézmény a központosított, a fejedelmi kézbe 
fogott irányítással a létfeltételeket hivatott a nép egésze számára biztosítani”.1 A dolgozat 
írója ezt a véleményt igyekszik megerősíteni.

Érdemes a gazdaságpolitika és társadalompolitika metszéspontjában elhelyezkedő 
várospolitikával foglalkozni. Úgy tűnik, hogy a fejedelemnek nem volt egységes 
várospolitikája. Mást alkalmazott a szászokkal, a taxás városokkal, a székely városokkal 
és megint mást a felvidéki városokkal szemben. A fejedelem velük kapcsolatos döntéseit 
mindig az aktuálpolitikai körülmények határozták meg és befolyásolták. “Igazából tehát 
Bethlennek a hagyományos szerepkörében kellett a várost és kézműves lakóját megerősíteni, 
de ugyanakkor a fokozottabb funkció betöltésre is szorította őket”.2 Védelmezte tehát a 
város kereskedői, kézművesi jogosultságát, sőt háború idején tágítani igyekezett 
privilégiumai körét.3 Mindemellett a szászok megtudták őrizni kiváltságaikat.4 A felvidéki 
városokkal való kapcsolatára kitérni hely szűkében sajnos nem tudok, de megállapítható 
hogy azt is felemásság jellemezte. A székely városok fellendültek ebben az időszakban, 
újabb kiváltságokat kaptak. Mivel minden székely város fejlődése más és más, ezért az a 
leghelyesebb ha egyenként vizsgáljuk meg milyen fejlődést értek el korszakunkban. Az
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első hely Udvarhelyt illeti meg, amely 1623-ban kapott Bethlentől kiváltságlevelet, 
amelyben a városlakók “közteherviselését” ill. a város vásártartási jogát - három országos 
és egy kedd napi - szabályozza5,bár feltehető, hogy ez a privilégium már Zsigmond óta 
létezett. Sepsiszentgyörgy kiváltságait is megerősíti és növeli is azzal, hogy a városban 
vagy annak határán előforduló dologban a bíró tehessen törvényt.6 
kiváltságlevele, amelyet 1625 szeptember 3-án adott ki, ezzel Kézdivásárhelyt, 
Sepsiszentgyörgyöt, Ilyefalvát és Berecket kivette a szék fennhatósága alól. Bethlen Gábor 
uralkodása idejétől fogva kezdődik a magyar és székely városok adójának országgyűlésen 
való megszabása.7 így ezek a városok is taxás városként szerepelnek, ugyanakkor mégis 
sajátos városi alakulat a székely város, leginkább azért, mert függetlenedése ellenére is 
szerves része marad a székelységnek.8 Emiatt nem is tudtak a helyi cserekereskedelmen 
túllépő jelentősebb városi központokká válni. A szász városok és a székely városok jó 
része is a rendiség támaszai maradtak a központi hatalommal szemben.

Igazából csak a taxás városoknak van a központi hatalommal olyan viszonya, 
mint az Nyugat-Európában általános ebben az időben.9 Ezek a következő városok: 
Kolozsvár, Fejérvár, Bánfihunyad, Kézdivásárhely, Kismarja, Vízakna, Udvarhely, Egres, 
Almás, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva. Az adóösszegek láttán, rögtön szembetűnő Kolozsvár 
legjelentősebb volta, hiszen általában adója a második legnagyobb adóösszegű város 
adójának duplája, de kivételes helyzetben a tízszeresét is eléri.10 Ezek a városok tehát már 
vagyon szerint adóztak, ami a székelyekről és a szászokról nem volt elmondható. A szászok 
rendként vettek részt az adózásban, a székelyek pedig rendszeresen nem fizettek.11 Az 
országgyűlés napirendjén általában ezek a városok az adóügyek miatt szerepelnek. Hogyan 
jutott el idáig Kolozsvár, hogyan lett az Erdélyi Fejedelemség egyik legje-lentősebb városa. 
Ennek az útnak néhány állomását kísérjük most figyelemmel.

A város legrégibb okleveles említése 1213-ból való, de ispánját már az 1173 és 
1177 közötti időkből ismerjük (Thomas comes Clusiensis). A város nevének eredetét máig 
sem tisztázták. A palánkváron belül állhatott a Boldogságos Szűzről elnevezett első erdélyi 
bencés kolostor és templom, amely 1288-ban vált hiteleshellyé. Az első kolozsvári erősség 
1241-ben elpusztult, ezt követően a kővár falai között csak az apátság maradta Az új vár 
ettől két kilométerre keletebbre épült fel: Cluswar, ami tulajdonképpen az egykori Napoca 
betemetett romjai fölé emelkedett. V. István erdélyi hercegként szász hospeseket telepített 
ide, királysága idején viszont az erdélyi püspöknek adományozta a várost. Kiváltságait és 
városi rangját csak Károly Róberttól kapta vissza 1316. augusztus 19-én, I. (Nagy) Lajos 
pedig pecsétet adományozott a városnak ,amelyben ekkoriban hozták létre az első céhet a 
szűcsök. Lakossága eléri az 1400-as évre a 4000 főt, Erdélyben csak Brassó előzte meg. 
Kolozsvár Zsigmond 1405. július 2.-i oklevelének köszönhetően lett szabad királyi város. 
Ennek egyik feltétele volt: a város fallal való bekerítése, ez egy évszázad alatt jött létre, 
amelyhez a falakon kívül húsz bástya tartozott. Ekkorra alakult ki Kolozsvár belvárosának 
ma is felismerhető szerkezete. A város öt részre, vagyis fertályra oszlott: Media, Longa, 
Luporum, Rapular, Vetus Castrum. A város az 1437-es év eseményeiben való részvételéért 
elvesztette a szabad királyi városi címét és árumegállító jogát is. 1444 szeptember 21-én 
egy I. Ulászló által kiadott okleveléből tudjuk meg, hogy újra visszakapta címét. Ezt később 
az uralkodó újabb oklevélben megerősíti. V. László uralkodása alatt elrendelte, hogy
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Kolozsvár a hét! szász székekhez tartozzon. Hunyadi Mátyást sajátos kötelék köti ehhez a 
városhoz, hiszen itt született, de ehhez a korszakhoz kötődik a város első virágkora is. A 
király több oklevélben is megerősíti a város kiváltságait.(1458 jún.8.;1465 aug.20.;1469 
febr.3.; 1470 márc.26.) Egy 1488 június 13-án kiadott rendelkezés szabályozza a bíró 
választást és felemeli a tanácstagok számát hatvanról százra. A száz tanácstag egy részének 
a céhtagok közül kell kikerülnie a rendelkezés szerint, a bíró pedig egyszer magyar, máskor 
szász legyen. Mindez egészen 1848-ig maradt így. Egy 1514-es összeírás szerint, mely a 
királyi korona javait és jövedelmeit térképezi fel Magyarországon és Erdélyben: a 9.§ alatt 
külön szerepelnek a királyi szászok és külön szerepel Kolozsvár is. A későbbiekben a 
város kiváltságait Szapolyai János is megerősítette, 1537 február 25-én,Váradon. Az ország 
három részre szakadását követő időszak egyben majd a virágzás korszakát jelenti Kolozsvár 
számára, ugyanis ekkor kapja a Civitas Primaria és a “kincses Kolzsvár” elnevezéseket. Az 
önálló Erdélyi Fejedelemség idején 37 országgyűlést tartottak falai között. A város kulturális 
élete is fellendült, itt adták ki a Heltai Gáspár által magyarra fordított Biblia-részeket. 
(Mózes öt könyvét).

1556-ban innen indul a követség, hogy visszahívja Izabella királynét 
Lengyelországból. A város kiváltságait többször is megújították az erdélyi fejedelmek. 
Lakossága a századfordulóra elérte a 8500 főt, de ez az idő egyben egy nehéz korszak 
eljöttét is jelentette. A tizenöt éves háború a város életében is nagy nehézséget okozott: 
Basta, Mihály vajda, Székely Mózes sarcolja a várost. A helyzet Báthori Gábor 
fejedelemsége alatt sem lett könnyebb, a várost császári seregek ostromolják, melyet lakosai 
1611. július 25-én fel is adnak. Ennek részletes történetét ifj. Heltai Gáspár leírásából 
ismerjük, aki ekkor városi nótárius volt. A fejedelem azonban megtartotta trónját és a városon 
12.000 forintot követelt. Kolozsvár sem maradt adósa, ugyanis 1613. október 2-án nem 
engedte be falai közé a menekülő fejedelmet és itt került sor október 21-én Bethlen Gábor 
fejedelemmé választására.12

Bethlen uralkodása alatt több kedvezményt és kiváltságot ad a város lakóinak, 
mint pl.: a kolozsvári kereskedőknek adott kedvezménylevél, hogy áruikat városukban is 
megharmincadoltathatják, később biztosítja számukra, hogy ezt évenkénti ezer forinttal 
megválthatják. Egy 1625-ben hozott rendelkezés szerint, a városba a polgárok bármilyen 
árut bevihetnek harmincad fizetése nélkül, viszont ha máshová viszik, vagy mások hozzák 
külországból azok harmincadot tartoznak fizetni.13 Máskor engedélyt adott a kolozsvári 
kereskedőknek évente ezer ökör minden bántás nélkül való kivitelére, “amelynek árával 
országunkba marhát hozzanak, úgynevezett posztó és selyem marhát hozzanak, 
fűszerszámot és gyolcsot” s olyan más cikkeket, “amelyek legszükségesebbek és 
contieáltatnak.14

A fejedelem többször megszállt a városban, házat is hozatott rendbe ilyen célra 
- a későbbiek során szólok majd erről - ,  de volt olyan eset is amikor konkrétan tudjuk,hogy 
kinél lakott, ugyanis ezt az ötvös mestert - Seres István - “akinél a fejedelem szállni szokott” 
jelzővel is illették, melyről Jakab Elek is beszámol. A debreceni Déri Múzeum Szomolányi 
Gyűjteményében szerepel egy általa készített cápás pohár.15 De egyéb is őrzi Bethlen Gábor 
uralkodásának emlékét Kolozsváron: ez pedig a Szabók bástyája, melybe a villám csapott 
1625-ben, ezt követően a fejedelem állíttatta helyre 1626/27-ben és azóta is Bethlen- 
bástyának nevezik.
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A CÉHEK KELETKEZÉSE, SZABÁLYAIK ÉS IRATAIK

A kolozsvári céhek alapítása I. (Nagy) Lajos idejére nyúlik vissza, ugyanis ekkor 
alakult meg az első céh Kolozsvárott, amit a szűcsök alapítottak. Ez a céh, tulajdonképpen 
egy temetkezési és oltárfenntartó vallásos társulat (confratemitas, Bruderschaft) volt, de 
tagjai közzé az azonos iparágat űzők tartozhattak.

Zsigmond 1405 december 9-i, a város számára kiadott kiváltságlevelét követően 
- melyben szerepel az a kitétel is ,hogy a várost falakkal vegyék körül - némileg módosult 
a céhek tevékenységi köre is. A XV. század derekára a városfalak jó része már a bástyákkal 
együtt állt. A céhszabályzatok egyik fontos kitétele lett a céhtagok számára: a város és a 
céh “fennhatósága alá” tartozó bástya mindenkori védelme. Ezt a feladatot még az 1620- 
ban kiadott lakatos céhszabályzat (42.pont) is tartalmazza.

A céhek alapításának igazi korszaka a XV. század második és harmadik negyede 
lett. A céhek ekkorra már érdekvédelmi szerepet is játszanak, de oltárfenntartó szerepüket 
is megtartották. A mészárosok Szt. Mihály oltáráról 1422 óta gondoskodnak, a tímárok 
szűz Máriáéról (1465), két évvel később pedig a kovácsok Szent László király oltárát tartják 
fenn. Az évszámokból is jól látszik, hogy sok céh alapítása esik Mátyás király uralkodása 
idejére. Ekkor alakult a kovács, aranymíves, takács, kötélverő céh. Más céhek pedig 
megújították szabályaikat: így a szűcsök, lakatosok és sarkantyúkészítők. Érdekes módon 
az ötvösök céhszabályzatában szerepel az, hogy “a hét várak országában használatosokhoz 
hasonlók a szabályaik”. (Yn dem lande yn Sybenbürgen) Ez utalás a szász céhekkel való 
kapcsolatukra. A céhszabályzatok nagyobb része két nyelvű: a német és a latin. A város 
kötődése a szász székekhez ekkor még egyértelmű, bár területileg nem tartozik oda. A 
céhek fejlődése töretlen a XVI. században, erről tanúskodik céhszabályok tömeges újítása, 
lásd az alábbiakat:
szabók - 1521; ötvösök - 1516; takácsok - 1507; de új céhek is jöttek létre: kádár /1507/, 
fazekasok /1512/, szíjgyártók /1514/.

A fejlődés továbbra is folytatódott, pl. 1532- ben létrejött az esztergályos céh, a 
tímárok pedig kedvezménylevelet kaptak Szapolyai Jánostól, s ez folytatódott Izabella 
idején is , aki a kovácsok kiváltság-levelét erősíti meg .

A XVI. századtól kezdve vált gyakorlattá, hogy a fejedelemmel is megerősíttették 
a céhlevelet. Ebben az időben több céhben is alkottak a legények számára is szabályzatot, 
így a szíjgyártók és a szabók esetében is. (1555-ből és 1554-ből) Ez a korszak egyben már 
a reformáció korszaka, s ez kihat Kolozsvár városára és a céhek életére is. 1556-ban jelenik 
meg a városban Kálmáncsehi Márton, aki már Kálvin követőjének vallotta magát, de a 
lutheri reformáció terjedése már a 1530-as évektől nyomonkövethető Kolozsváron.
Ezen időben is kellett a városnak foglalkoznia a városfalak karbantartásával, erre példa, 

hogy 1562-ben elkezdik javíttatni azokat. 1570 április 2-án született egy tanácsi határozat 
a “tornyok felől”, vagyis a bíró hívassa be a céheket és hagyja meg, viseljenek azokra jól 
gondot. Ezt a határozatot március 25-én megelőzte egy másik, amely azt mondta ki, hogy 
“amely céh tornyát megépíteni nem képes, adjanak mellé más céhet ha az sem elég 
harmadikot”. A céhek fejlődése abban is megmutatkozik Kolozsváron, hogy a szabó-, 
mészáros-, ötvös- és szűcscéh korszerű reform-szabályokat hoz. A céhszabályok között
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szerepel az is pl., hogy a két céhmester közül az egyik magyar legyen, a másik szász. Ez 
utóbbi adat a város mind nagyobb fokú elmagyarosodására utal. A kovács céh is átíratja 
szabadalom levelét 1568 május 2-án, őket követi a borbély és sebészcéh, 1569-ben pedig 
a tímárok fordíttatják le céhszabályaikat magyar nyelvre. János Zsigmond uralkodásának 
utolsó korszakát már a hitviták jellemezték, ekkoriban tért át az egész város Dávid Ferenc 
hatására az unitárius hitre. A kézműipar terén pedig folytatódik a céhszabályzatok 
megerősítése és egyre több céh kezd jegyzőkönyvet vezetni, amelyek ha fellelhetők, ma is 
nagyon értékes források.

A kolozsvári céhek jelentőségét mutatja az, hogy a dési és gyulafehérvári ötvösök 
a kolozsváriakkal közösen alkottak céhet. Ez természetesen nem egyedülálló, hiszen a 
szászok ekkorra már nem egy céhuniót hoztak létre Erdélyben: ilyen volt a borbély és 
sebészcéhek egyesülése, a kerekes céhunió, később pedig a kovács céhunió. Ezek feladata: 
a nyersanyagok árának közös megállapítása, védekezés a kontárok ellen, együtt szabályozták 
a termelés folyamatát és értékesítését. A királyföldi vargák céhuniójába a szebeni, segesvári, 
medgyesi, szászsebesi, besztercei, nagyenyedi, szentágotai, nagysinki, kőhalmi, szászkézdi 
és a szászvárosi céhek tartoztak. Az erdélyi szász kádár céhunió tagjai voltak a szebeni, 
segsevári medgyesi, kolozsvári, szászsebesi, nagysinki, szentágotai, nagykapusi, szászkézdi, 
berethalmi, eceli, kisselyki, és nagyselyki céhek. Az évszázad végére, a tizenötéves háború 
miatt, nehéz évek következtek Kolozsvár életében is. Ekkorra vált a jegyzőkönyvek vezetése 
a céheknél egyre általánosabbá, de leltárokat és inasszegődtető könyveket is vezetnek. 
Báthori Gábor fejedelemnek, eleinte személyes jó kapcsolata van a város vezetőivel, például 
Gellyén Imre főbíróval, akit 1612-ben országgyűlési küldöttség élén küld a magyar királyhoz 
és a nádorhoz tárgyalni. Kedvelt ötvöse Eötvös András, tőle rendel ajándéktárgyakat, hogy 
azokat ajándékba küldhesse. Kiváltságlevelet adott az ötvösöknek, hogy a városban a tilalom 
ellenére felgyüjtött ezüstöt elvehessék bárkitől, ill. pénzváltáskor és új aranyverésekor a 
céh mindig vehessen négy - négy márka aranyat. A cél az volt, hogy az ötvösök mindig 
rendelkezhessenek nyersanyaggal munkájuk számára. Ugyanakkor ezek a dolgok 
eltörpülnek az 1612 és 1613-as háborús események mellett, amiből Kolozsvárnak is kijutott, 
ugyanis többször ostromolták meg és sarcolták meg a várost.
Ebben az időben történt meg az a érdekes eset is, hogy Thoroczkai Máthé unitárius püspök 
Dési János ötvöshöz adja tanulónak fiát, ez nagyon jól mutatja az ötvösök társadalmi 
megbecsülését. Ekkor kérik a pécsi szabók a kolozsváriaktól, hogy küldjék el 
céhszabályaikat számukra, mert az övék elveszett.

A XVII. századi fejlődést jól mutatja az a tény, hogy amíg az 1571-ben kiadott 
árlimitatio 20 iparág termékeit említi, addig 1625-ben már 35 iparág termékeinek árát 
szabályozza. Ez a nagyarányú fejlődés természetesen nemcsak Kolozsvárra jellemző, hanem 
az Erdélyi Fejedelemség egész területére. A legmagasabb szintet Bethlen Gábor korában is 
a felvidéki városok képviselték az iparban, a szűkebb értelemben vett Erdélyben pedig a 
szász városok, de Kolozsvár is egyre jobban felzárkózik mögéjük.
A fejedelem nem folytat teljesen egyértelmű gazdaság-politikát a céhek szempontjából, 
hiszen nemegyszer éppen az ő érdekükben tiltja meg a nyersanyag árusítását, pl. így tett a 
kolozsvári szabók panaszára : “a disznódi szűrtakácsok a végszűröket elsőbben az országbeli 
szűrszabóknak adják a limitáció szerinti árán, ami az országbeli szükségtől megmarad, azt
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adhatják csupán az idegeneknek, az országon kűl valóknak.16 Máskor viszont ha érdeke 
úgy kívánja akár kontárokkal is dolgoztat, ahogy azt Kassán tette, hiába panaszkodtak a 
tanácsnál a szabócéh tagjai.17 Ugyanakkor a fejedelem versenyt is igyekezett támasztani 
iparosai között, ennek a törekvésének köszönhetően telepítette le a Svájcból Morvaországon 
át menekülő anabaptistákat Erdélyben - ennek körülményeit Szalárdi János leírásából 
ismerjük - , akik méltó ellenfelei lettek a szászoknak, hiszen legalább olyan magas 
színvonalon dolgoztak, mint ők. Az anabaptisták által előállított termékek csak az 1627. 
évi első limitációban szerepelnek, “új keresztények mívei limitátiója” 18 cím alatt.Az áraik 
magasabbak mint a többieké. A fejedelem nekik elsősorban a belső piaci növekedés elérését 
szabta feltételül, ezt bizonyítja az is, hogy anabaptista kézműveseknek nem szabad a keleti 
piacot ellátó kereskedőknek eladni az áruikat.19

Mindezekkel együtt Kolozsvár ipara töretlenül fejlődött Bethlen Gábor korában. 
Ez a fejlődés több rétegű: kiterjed a céhszabályok alkotására és megújítására, a céhek a 
városi ill. alkalmanként az országos közéletben játszott szerepére és gazdaságpolitikára.

A céhszabálymódosításokban korszakunkban a takácsok céhe az első, akik új 
szabályaikat 1618. december 18-án adták ki.A korábbiaktól ez a felekezetváltás miatt tér 
el, így tehát már nem szerepel az oltár körüli szolgálat, a büntetést sem “viaszban számolják” 
már. A pontok nagy többsége viszont a régi gyakorlatot követi és a szabályzat nyelve is a 
latin maradt.20 A másik céh amelyik megújította szablyait a lakatos- és sarkantyúscéh, itt 
is a reformáció hatott a szabályokra, melyeknek célja a fegyelmezésen javítani. A szabályzat 
nyelve magyar, latin keretszöveggel. Időrendi sorrendben az ács céh szabályai következnek, 
akik most alkottak először céh-szabályokat Kolozsváron, amelyet a városi tanács 1625. 
december 16-án erősített meg. A szabályzat magyar nyelvű és tizenöt pontból áll.21 A 
következő céh az ötvösöké, róluk bőven lesz még szó az elkövetkezendőkben, hiszen az ő 
szerepükről maradt fenn a legtöbb levéltári anyag. Az ötvösök lefordított céhszabályainak 
“keletkezését” Jakab Elek erre az időszakra teszi, de az átíró nótárius korábban, 1561-ben 
állt a város alkalmazásában. A szűcs céh még Rákóczi Zsigmondtól kapta kiváltságát, - 
bárány és vadbőrt Erdélyből nyers állapotban tilos kivinni és az elkobzottakból a 
kolozsváriak is kapnak - , ezt Bethlen is megerősítette 1617 május 5-én.A csizmadia 
céhnek 1629 február 27-én adott kiváltságlevelében, megengedte, hogy céhet hozzanak 
létre és szabályokat alkossanak.22
A tímár céh is alkotott néhány kiegészítő céhszabályt, de ezek inkább csak technikai 
jellegűek és a már korábban meglévő szokásokat foglalták írásba. A fazekas céh 1617 
július 26-án újított meg néhányat céhszabályai közül, főleg más városbeli fazekasok ellen 
hoztak rendszabályokat, akik áruikat a két országos vásár kivételével nem árulhatták 
Kolozsváron.23 Ezzel vége is azon intézkedések sorának, amelyek a szorosan vett 
céhszabályok és módosítások körébe tartoznak.

A céhszabályok mellett persze más íratok is keletkeztek Ezek a tulajdonképpeni 
céhjegyzőkönyvek, amelyek közül egyesek nagyon sok fontos adatot és érdekességet 
tartalmaznak, míg mások szinte semmit. Általában mindegyik céh rendelkezett 
céhjegyzőkönyvekkel, ezek jórésze ma is fellelhető az Román Állami Levéltár kolozsvári 
fiókjában.A korszak feltárása leginkább ezen íratok és a városi számadáskönyvek együttes 
feltárásával lehetséges, ami igencsak hosszas, fáradalmas és aprólékos munkát követel.
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A takács céh számadáskönyve nem sok adatot rejt az utókor számára, az a kevés, ami ezt 
az időszakot jelöli szinte olvashatatlan.24 A korszakra vonatkozó adatok a könyv 
fedőtáblájának belső borítását jelenti, vagyis ezeket a lapokat másodlagosan használták 
fel. Többek között kiadásokat tartalmaz, amely céhmesterek lakomájára is utalhat.

A következő céh a kerekeseké, akik szintén vezettek céhjegyzőkönyvet, amely német 
nyelvű, valószínűleg inasszegődtető könyv.25 A könyv huszonöt inasszegődtetést tartalmaz, 
melyek közül mindössze kettő magyar nyelvű. Az az érdekes, hogy a magyar nevű 
mesterekhez szegődött inasok nevei is magyarok, míg az összes többi szász mester inasainak 
neve német.26 A kádárok számadáskönyv e is német nyelvű, a mesterek névsorát tartalmazza
ill. a hozzájuk beszegődött inasok neveit. A mesterek nevei közül 42-őt tudtam pontosan 
elolvasni, ez a lista a függelékben olvasható.27 Ezenkívül a jegyzőkönyvön kívül a kádárok 
egyéb számadáskönyvvel is rendelkeztek, amelybe a közös kiadásaikat és a büntetéspénzeket 
ill. azok összegét írták be.28 A 16. laptól a 22.-ig a vásárlóik névsora szerepel, mellette 
pedig hogy mit és mennyiért. Ezek között egy érdekes bejegyzés is szerepel: “Gabriel hat 
bracht Boden Stükh 100 , facit f  - d 98.

A szíjgyártó céh jegyzőkönyve német nyelvű, a mesterek neveit és a hozzájuk 
beszegődött inasok neveit tartalmazza. Erre egy példa:

’’Item ihm Jahr 1623 ist Den Stefen Farkas ein lehr Jung eingedick wurden mitt namen 
Hannes Schmied, den Paul Schuster ein Lehrjung eingedick die am 26 marty.”29

A mesterek névsora a függelékben olvasható.
A következő céhszámadáskönyv a fazekasoké, akik azt már magyarul vezették, ez 

arra utal, hogy a magyarok nagy számban sőt többségben lehettek jelen a céhben. A 
számadáskönyvben nemcsak a mesterek és a hozzájuk beszegődött inasok névsorát 
olvashatjuk, hanem a mesterek megbírságolásától kezdve a céh pénzügyi állapotáig nagyon 
sok érdekes információt is találhatunk. Az egyik ilyen nagyon figyelemreméltó bejegyzés 
a számadáskönyv 41. lapján található:
“mikor az limitatiot iratunk .... p35” - az adat 1624-ből származik, a bejegyzés tanúsága 
szerint. Itt két dologról lehet szó: vagy városi limitációról - akárcsak 1621-ben, amely 
fellelhető ma is30 - vagy a másik lehetőség, hogy a fejedelem kérésére írtak limitációt, 
mint ahogy azt a szabók tették. Ezt teljes valószínűséggel csak akkor lehetne állítani, ha ez 
a dokumentum előkerülne.

Természetesen ebben a számadáskönyvben nem ez az egyetlen olyan adat, amely 
figyelmet érdemel. A táblajárások összegein kívül feljegyzéseket olvashatunk a céh 
vagyonáról is, amelyet 1626-ban például nem pénzben számoltak össze, hanem különböző 
arany és ezüst gyűrűkben. így olvashatunk “három ezüst gyűrűről”, egy “arany gyűrűről 
veres kővel”, és egy másféle “arany gyűrűről”.31 A könyvet tovább olvasva, úgy tűnik, a 
céhben általános volt nemcsak a bírság gyűrűben való kifizetése, hanem zálogba is azt 
adták. Mindez arra utal, hogy a fazekas mesterek legtöbbje sem lehetett igen szegény, ezek 
szerint az ötvösök megrendelői között is szerepelhettek. A következő protocollum az 
ötvöscéhé. Amely úgy tűnik egyedülálló jelentőségre tett szert Kolozsváron, aminek nemcsak 
a fejedelem kegye volt az oka, hanem a céh vagyonossága és tehetőssége is. Nagyon 
valószínű, hogy Debrecennek ill. a többi parasztvárosnak is a példát a gazdag és tekintélyes 
Kolozsvár szolgáltatta. Lehetetlen nem észrevenni a hasonlóságot a debreceni ötvösök
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motívumkincse formalátása és a XVI. századi kolozsvári műenjilékek között.32 A XVI. 
század végén létezett megegyezés a remek dolgában Kolozsvár és Debrecen között. A 
kolozsvári mester, ha Debrecenbe ment lakni, nem tartozott új remeket készíteni, hanem 
csak kolozsvári eljövetelekor “köszönő poharat”, Debrecenben pedig “beálló pénzt” és 
mesterasztalt adni.33 Ma is az ötvösök iratai közül lehet a legtöbbet megtalálni és 
feldolgozni. Ebben a számadáskönyvben - mely magyar nyelvű, csakúgy mint a céh egyéb 
iratai is - a mesterek névsora található. Ez a névsor Bethlen Gábor korszakában 39 nevet 
tartalmaz: a nevek egy része mint belépő mester kerül megemlítésre, másik részét pedig az 
ezekért kezességet vállalók alkotják. A nevek alatt szerepel az is, hogy az ellenőrzések 
során hányszor hibáztak a mesterek, amikor az arany vagy ezüst finomságát vizsgálták 
meg, vagyis “estek meg az próbában”. A nevek mellett ebben a korszakban sajnos semmi 
sem jelöli a nemzetiségi hovatartozást, nevek alapján pedig ilyen irányú következtetést 
levonni felelőtlenség .(Sajnos csak 10 név mellett jelölik a natiot, és ezek is pár évvel 
későbbi adatok, közülük 5 szász, 4 magyar és 1 német.34) Az ötvös céhnek, mint már 
említettem, egyéb iratai is maradtak fenn, az egyik ezek közül egy napló, melyet 1650-ben 
kezdtek vezetni, de visszaemlékeznek a korábbi eseményekre egészen 1635-ig. Ez a 
jegyzőkönyv a későbbi történéseknél nagyon jól hasznosítható: ilyen például az 1639. évi 
legénylázadás esete is. De itt mivel a korszakunkat nagyon kevéssé érinti, ez a napló nem 
kerül elemzésre.

A szabó céhnek is maradt fenn névsora a mesterekről, akik száma 20 és 30 közé 
tehető ebben az időszakban. A számadáskönyv nyelve a német és a neveket gyönyörű gót 
betűkkel írták bele,35 de nemcsak ezt a névsort foglalja magába, hanem un. osztályleveleket 
is, amelyek az osztáskor keletkeztek. Azok amelyek itt együtt vannak 1603 és 1604 folyamán 
keletkeztek, még korszakunkat megelőzően.

A tímár céh jegyzőkönyveiben néhány intézkedést találhatunk, amelyekkel a már 
meglévő céh-szabályokat egészítették ki. Ezek például: “Anno 1621 Die 19 Decembris 
Az egesz becsületes czehtől illyen rendelés tétetett, hogy az ilju mesterek tartozzanak az 
sokadalmakon is az színek ajtaját meg nyitni, az előbenni büntetés alatt, ha pedig vala - 
mellyik áltál hagja egy forintig büntessék meg.”
“ Deliberált az B. czeh ezen dolog felől, hogy senki a mesterek közül, egyik vagy másik 
legényét vagy inasát ne hitegesse valaki ebben találtatik czéh nélkül marad.”
“ 1627 Délibérait a B. czéh felőle, hogy valamely mester ember vagy mester asszony egyik 
a másik elől a vásárlót el ne hívja vagy egyéb tsalárdságba találtatik büntetése legyen 3 
forint.”36 Ezekből a szabályokból kitűnik, hogy a legfontosabb feladatának a céhes 
kézműipar az akkori állapot megőrzését tekintette vagyis, a céhek bezárkóztak a versennyel 
szemben. Emellett az erősebb céhek mindig igyekeznek nekik megfelelő megállapodásokat 
kötni a gyengébbekkel, így kötnek egyezséget 1628-ban a szabók a posztónyírókkal.37 A 
különböző céhek között vagyoni különbséget is ki lehet mutatni a számadáskönyvek alapján. 
Ezt megtettem és hozzávetőleges eredményt is kaptam. A városi adólistákat vettem alapul, 
1613-tól kezdve öt évenként (1613, 1618, 1623, 1628) a céhnévjegyzékek alapján egyes 
mesterek beazonosíthatók és megtudható, hogy az illető mennyit adózott a kérdéses évben. 
A városi adóalapegység a dica volt. Ezeket a kapott dicákat összeadtam, átlagoltam és az 
így kiszámolt értékeket már csak a céheknek megfelelően kellett sorba állítanom. Ez igazán
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csak sokkal nagyobb intervallumra kiterjesztve, éves összehasonlításban lehet igazán 
hasznosítható. De most nézzük a részleges eredményeket, melyek alapja tehát a mesterek 
évi adózási egysége, dicája: az ötvösöké 0,965 ; szűcsöké 3/4 dica ; szabóké 0,64 dica; 
kádároké 0,27; a fazekasoké 0,16 dica. Ebből általános következtetést levonni kár lenne - 
ez csak a próbálkozás - hosszabb kutatást igényel.

A FEJEDELEM ÉS A CÉHEK KAPCSOLATA

Ez természetesen nem érint minden céhet, de jó néhányat azért mégis. Az egyik 
ilyen iparág, melynek céhszabályai nem ismeretesek, de a város szempontjából szerepük 
elengedhetetlen: a kőmívesek. Bethlen többször hívta őket Gyulafehérvárra vagy egyéb 
építkezésekhez. A fejedelem 1616 március 29-én Végh Lőrinc és Kis Mihály kőmíveseknek 
fizettetett a kolozsvári főbíróval 10 forint munkabért, máskor pedig 1616 április 22-én 
meghagyta a főbírónak, hogy “az ottani kőmíveseket, szolgájokkal és szekereikkel együtt 
küldje Fejérvárra, hogy az oszlopokat, ajtómellékeket, és azokon kívüli faragott köveket, 
amelyeket épületéhez készítettek felrakják”. 1617 február 24-én ezt az üzenetet küldte a 
fejedelem a főbírónak: “kolozsvári összes kőmíveseknek parancsolja meg , hogy addig el 
ne oszoljanak, másutt mívet ne vállaljanak, míg a fejedelem számára szükséges kőlábakat 
s egyébféle faragott köveket ki nem faragják, nehogy építésével az idén is megkéssék mint 
tavaj”, és még jó néhány hasonló szellemű parancs maradt fenn a kőmívesek számára.38 
Nemcsak fejedelmi levelekben maradt nyoma ezeknek a kéréseknek, hanem a városi 
számadáskönyv lapjain is:” 1615. 21 Sept, két kőműves legent küldött Bíró uram 
paranczolattiara Váradra”39. Másik alkalommal pedig a számadáskönyv tanúsága szerint 
az “Urunk eo felsege zamara való faragot keoweket ez szekeren Enyedig”40 vitték. De 
nemcsak ők kaptak utasításokat a fejedelemtől, hanem például a tölcséresek is, akik általában 
a lakatosokkal együtt alkottak egy céhet. Bethlen 1615 augusztus 7-én azt a parancsot 
küldte a főbíró által: “hogy kolozsvári Tölcséres Lőrinc és István 2180 üveg tányért míveltek 
fel; ismét házuk tetejére való gombokat pléheztek meg, díjjaikat a bíró fizesse ki. 41 1619. 
junius 26-án pedig a számadáskönyvi bejegyzésből tudhatjuk meg, hogy “az teolczeres 
uraimat hozak meg Fejervarrol,“42 1 627-ben ismét a gyulafejérvári palota építkezésénél 
dolgoztak.43 Rajtuk kívül a képírók is kaptak hasonló utasításokat, például 1615 július 10- 
én : “hogy mivel a fejérvári palotái irattatására képírókat hozatott oda s azok a festék miatt 
megfogyatkoztak, küldjön 8 font miniumot, 2 font cinóbert, 4 font aranysárgát, 2 font 
latko t.”44 1622 augusztus 9-én kelt levelében pedig ezt kérte: 
“Fejérvári házunknál valami folyosót akarván megíratni, az minémű festékek ahhoz 
kívántainak itt Brassóban szerit nem tehetjük. Azért hagyjuk és parancsoljuk, hogy Hűségtek 
ott Kolozsváratt az minémű képíró festékeknek szerit teheti, kitűi az mi fejérvári képírónk 
jegyzést küld Hűségteknek, tegye szerit és küldje mindjárást Fejérvárra azon mi képírónk 
kezébe.”45 1624 szeptember 9-én kelt levelében pedig így ír: “Az mely képíró vagyon az 
Hűségtek városában hagyjuk, s parancsoljuk is serio Hűségednek, azt mindjárást 
instromentomival egyetemben küldje Fejérvárra”.46 Rajtuk kívül a pajzs és kopjagyártók 
is kaptak a főbírón keresztül hasonló tartalmú üzenetet a fejedelemtől, amely így szólt: 
“hogy azoktól a paizsgyártóktól a mi kopját kapnak, gyűjtsék egybe szerezzenek hozzá
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kopjavasat is szegestől s küldjék Szamosújvárra, teljesen s egészben megfizeti az árát”.47 
Nem ez volt az utolsó alkalom, hogy a fejedelem a városhoz fordult, amikor kopjákra volt 
szüksége. így tett 1620. október 23-án is, ekkor ugyanis üzenet érkezett a város számára, 
hogy “Urunk eo felsege zamara kesítessenek eo kmek ezer kapiat”48. Ezek elkészültét a 
számadáskönyvekből pontosan nyomon követhetjük Éppel Mihály sáfárpolgár leírásából. 
A város 544 kopjafát a környékbeli románoktól vett meg, míg a további 544 kopjafa 
elkészítését az asztaloscéh tagjai között osztották fel. Az előbbi kopjafák darabja mindössze 
négy pénzbe került, míg az asztalosok által elkészítettek tíz pénzbe. Ezt az összeget mely 
56 forint 16 pénzt tett ki, a város fizette. A vasat, mely a kopjavas készítéséhez volt szükséges, 
szintén a város vette meg és csináltatta meg a kopj avasakat. Ezekhez a város egyik 
esztergályosa csinált gombokat, amik szintén a város költségét terhelték. Végül a gubernátor 
többszöri sürgetésére elküldték Váradra.49 De nemcsak a már említett mesterségek űzőire, 
hanem a lakatosok munkájára is szüksége volt a fejedelemnek a városi számadáskönyv 
tanúsága szerint: “Urunk parancsolattiara küld B U. h Fejérvárra négy lakatos mestert az 
végház ablakainak fordítóit sarkait keresztvessszeit hogy meg csinállak. Atta aliok B.U.h. 
Zaz Tamas hat lovait Thordaigh - 75 pénzt.”(1618 18 mai)50 A fejedelem tehát nagyon 
könnyen kapcsolatba tudott lépni az iparosokkal, ha valamire szüksége volt csak a bírónak 
kellett írnia aki közvetítette üzeneteit, természetesen levelei nem voltak mindig ilyen komoly 
hangvételűek. Erre nagyon jó példa 1619. április 4-i levele, melyet a francia király követének 
vendégül látása ügyében írt a városnak: “oly gondot viseljetek; hogy nem tíz avagy tizenhat 
tál étket készítessetek ebédére és vacsorájára, mint minékünk szoktatok készíteni, hanem 
mindenféle szép eledelekre borjúra, bárányokra, szép halakra, kappanokra és egyéb féle 
szép élésre mentői bővebben gondot viselvén úgy igyekezzék a követnek gazdálkodni, 
kiből magatokra nehézségünköt és kedvetlenségünköt ne vonjátok”.51 Az is előfordult a 
számadáskönyvek tanúsága szerint, hogy “Urunk eo nagysága paranczolattaira az t. Máthé 
úr házánál eő kegyelmének éppíteni”. Ezt követően kimutatás következik a kőmívesek, 
fazekasok, lakatosok, asztalosok és "tölczéresek" munkájának értékéről.52

Természetesen más céhek is a fejedelem rendelkezésére álltak, ha a szükség úgy 
kívánta. Ezekre is találunk példákat a számadáskönyvekben: így tettek 1619. február 19- 
én , amikor is “az Zygiarto mester urainak fizettenek adozedeo uraim, hogy Urunknak 
valamy eggiet mast myveltenek melliet eokemek perceptiomba irtanak (f 11/60)". 28-án 
szintén szenátusi határozatból kifolyólag “fizettenek adozedeo uraim az kadar mestereknek 
Urunk zamara czinalt kadakert es czebrekert”, mellyeket szintén Éppel Mihály kiadásai 
közé írtak fel.53 A kádár céh tagjai máskor is dolgoztak a fejedelem számára: például 1619 
augusztusában is a jegyzőkönyv tanúsága szerint “az kadar mesterek myveltenek volt Urunk 
eo felsege kimenetelekor. S attanak Urunk szamara. Kiteol fizettenek az kik adosedeo 
uraim f  2 / .”54 Ugyanekkor két kerekes mesternek is fizettek kerekekért, “melliert Urunk 
kimenetelekor veottek el teolle”, s darabjáért 2 forint ötven pénzt fizettek.55A legtöbbet 
említett céh, az ötvös, az ő kapcsolatuk volt a legszemélyesebb jellegű a fejedelemmel. 
Erre már csak azért is szükségük volt, mert ők arany vagy ezüst nélkül nem tudtak dolgozni, 
feltétlenül szükségük volt alapanyagra. Erről tanúskodik a következő levélrészlet is: 
“Kegyelmes urunk alázatosan jelentjük nagyságodnak mint kegyelmes urunknak minthogy 
mi nekünk arany és ezüstből kell munkálkodnunk és hogy az por arany vételétől az Nemes
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ország minket eltiltwa applilalta woit Fiscus szamara az bódogh emlékezetű fejedelmek 
meg engették volt hogy minden cementelés avagy választáskor az fiscus számára bé szedett 
aranyból... adgyanak pénzünkért 4-4 ghíra finom aranyat hogy az mint ez porból cinstal. 
Hogy azért kegyelmes urunk szokott mesterségünket gyakorolhassuk azt ne kellessen el 
hadnunk.”56 A fejedelem akár saját maga is meggyőződhetett arról, hogy érdemes ötvöseit 
alapanyaggal ellátnia, ennek egyik megnyilvánulása az újévi ajándékozás volt. Ez abban a 
korban szokásos és általánosan elterjedt volt. Erre utal a Lőcsei krónika is: “itt 
megajándékozták (a fejedelmet) egy szép aranyozott pohárszékkel, amely 8 márkába került 
1 márka 27 frt-lával számolva,...”57
A debreceniek is többször bizonyították alattvalói hűségeket az újévi ajándékozások által, 
így tettek 1617-ben és 1618-ban is . A fejedelem előtt a tanács ezüstös bottal, cseppös 
kocsi lószerszámmal és harmadfél gírás ezüst kupával.58 A kolozsváriak ajándékozásait 
történjen ez akár a város, vagy valamelyik országos vezető javára, a számadáskönyvekben 
jól nyomon követhetjük.
1615 - “Az uy esztendő ajándékba vittünk eöt aranyas kupát. Az eoregbik mellent Urunknak 
adtak eo kigyelmek mellent ide fel megh Írtam volt benne m 5 p 2. Az másik Stienczel úr 
kupája nyomott m 3 p 6. Ezt ő kegyelmek adtak asszonyunknak ő nagyságának. Harmadik 
ugian Stenczel uram kupaia nyomott m 2 p 30. Ezt ő kegyelmek cancellarius uramnak 
atták.” Maradt olyan feljegyzés ahol szerepel az is, hogy kitől vették az ötvöstárgyat:” 
Item ez kupával eggent Eottvas Benedektől veottek eo kegyelmek.”59 Más ötvös mester is 
adott a város számára saját készítésű kupákat, hogy azokat ajándékként felhasználhassák, 
így tett többször is Éppel Mihály, aki talán a korszak legnagyobb nevű kolozsvári ötvöse 
volt és a fejedelemtől fontos megbízatásokat is kapott. A számadáskönyvben ezt olvashatjuk:
1616 - “Adott Eppeli Mihálj az város számára egy kupát mely nyomott m 2 p 36 giráját 18 
forintért - die 23 Marty”60 > vagy “Die 7 Juli Adott Éppel Mihálj egy virágos kupácskát”, 
máskor “égi mesterremek kupát adott a város szamara”6 L de egyéb esetben rendelt is tőle 
a város “egy virágos aranyas kupát”62 szintén újévi ajándék gyanánt. Többször elkísérte 
útjaira - Fehérvárra - Fenesy Mihály, aki szintén ötvösmester volt, tőle is többször vett a 
város kupákat ill. adott a városnak: “egybe iaro aranyas kupát” - vagy egy “mesterremek 
kupát”63. Ezek a mesterek nagyon sok esetben dolgoztak a fejedelem megrendelésére, 
több erre utaló bejegyzéssel találkozhatunk a számadás-könyveket olvasva. 1617. február 
10-én a már megrendelt áru kifizetésére így került sor: “Az urunk eo nga. missilio levelére 
Biro uram hagyásából fizettünk az öttweseknek harmincz nyolc forintot ’-64 De nem egyszer 
esett meg az is, hogy az ötvösöknek kellett Gyulafehérvárra a fejedelemhez utazniuk a 
megrendelt munkák személyes átadására. Ezen eseményeknek is hű tanúi a számadáskönyvi 
bejegyzések: “Urunk eo nagyságának parancsolattjara keletett Feiervarra az eottves céh 
mestereknek menniük Nyilas Gáspár úr és Eppelj Mihály uram”65
máskor pedig így szól a bejegyzés: "Urunk comissiojára Éppel Mihált Biro uram Feiervarra 
küldvén. adatta alaia eo kigyelme Burai Matthias két lovat szekerét.”66 - 1617 17 Juny 
vagy “ 1618 15 January B. U. h. Urunk eo maga parancsolattjazerint Éppel Mihál az Urunk 
arany poharat Fejervarra atta neki”67 vagy “Biro uram Éppel Mihalj uramat küldi urunk 
comissiojara Feiervarra Az arany pohárral es az kupakkal edyütt adata mellie eo kegyelme... 
négy darabontot. 68 Máskor “Éppel Mihalj es Zegedi Gergelj vízik az Urunk ezüst marhajat
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Feiervarra Bakos M ihaljnak loan zekeren." Olyan esetét is említ a kolozsvári 
számadáskönyv, amikor azt is pontosan tudjuk, hogy az ötvösök által készített tárgyakat a 
fejedelem hova s kinek szánta. Erre példa:”1617 14 Die February Urunk vass fazekait és 
az portára való Arannias kupákat Éppel Mihaltol Biro uram Fogarasba küldvén”69 vagy 
“20 Marty 1618 Juta urunk postája Feiervarról Horvat István, az Portára való kupák felől...”70 
Mindezek mellett az ötvösöknek másféle, közvetlenebb kapcsolatáról is maradtak fenn 
íratok a céh levéltári anyagában. Az egyik ezek közül egy rövid számvevés arról, hogy 
milyen ezüst alapanyagokat kapott a céh a fejedelemtől ill. más országnagyoktól és mit 
készítettek ebből a kolozsvári ötvösök, mindezért Éppel Mihály71 felelt. Ő volt ugyanis a 
fejedelem udvari ötvöse is.72 Bethlen Gábor őt kérte meg fejedelemmé választását követően 
pecsétje elkészítésével, majd pedig 1615-ben 200 márka ezüstöt dolgozott fel a fejedelem 
számára.73 Alapanyagként a fejedelem szárára készült számadásban szerepel: “hat eoregh 
romlott ezüst talakat, mellyekben volt 12 Lottos ezüst”, “finum ezüstott”, “az comomik 
Uraim áltál percipialtam 14. Lottos ezüst”, “ Eo Felge adót wolt kezehez 14. Lottos Ezwstot”, 
“medenczenek való ezüstöt”.74 Ugyanebben az iratban szerepel az is, hogy mit csináltak 
a kolozsvári ötvösök mindebből, eszerint: “egy ezüst medenczét korsóstól”, “ három lo 
orrara valót 12. Lottost”, “Az 24. egyben iaro poharakat”, “Chinaltatot kristály pohárhoz 
egy ezüst labaczkat”, “ 6 apró talaczkak”, “három rendbeli lóra walo szerzam”, “négy 
ezüst bot”.75 A leírásból kitűnik, hogy nagyon sok mindent, készítettek a fejedelem 
megrendelésére. Ez a jó kapcsolat az utódokra is érvényes maradt. Erről többek között 
Kecskeméti W Péter ötvöskönyvéből értesülhetünk, aki valamikor szülőföldje elhagyását 
követően, 1625 után került Kolozsvárra. Ő említi meg Tolnai Istvának 1637. június 9-én 
I. Rákóczi György fejedelemhez írott levelét: “én úgy tudom kegyelmes uram, hogy azokat 
az kannákat fizetésért csinálták az kolozsvári ötvösök, tudjuk ki mit csinált közülük. Azért 
Filstich uram kezéhez kellene talán küldeni, hogy ugyonazon ötvös éppitene meg az ki 
csinálta”.76 Ő írja azt is le, hogy az Öreg Rákóczi György kolozsvári ötvöseivel méreti fel 
tárháza kincseit 1633-ban, Filstich Lőrinc, Hunyadi András, Wemer Mátyás és Brózer 
István vettek ebben részt.77 Ez utóbbi által Rákóczi György számára (1641) készített 
színarany kehely méltón reprezentálja a kolozsvári ötvösök technikai tudását és művészetét. 
Csabai István szerint a magyar ötvös - a szásszal szemben -” átérzi az ötvöstárgyak tektonikus 
vázát, amelyet nem homályosít el, a felületet nem bontja árnyékhatásokkal, hanem a sík 
díszítésére szorítkozik. Ebben egyik legfőbb eszköze a zománc. A magyar zománcművesség 
XVI-XVII. századi központja: Erdély.78

Az ötvöscéh tagjai nem egy esetben mentek városuk ügyében a fejedelemhez vagy 
az ország más vezetőihez. így történt ez 1619. június 21-én, amikor is a számadáskönyvi 
bejegyzés szerint a következő történt: “Palastos István es Tonay Janos uramek mennek 
Biro U. Tanaczi es az ides uraim akarattjokbol Fogarasban urunkhoz varosunknak sukseges 
dolgai miatt “79 . Május 4-én is szerepelnek az ötvösök a város vezetői között. Ekkor “ B U 
Királybíró Uram Desi István, Éppel Mihálj es Nótárius Uramek mennek Tanaczi 
akarattjabol. Fejerwarra az Generalis giulesben ...”80 A következő évben május 22-én 
“Eottwes Henzel Benedek es Iklodi Tamas mennek Tanaczi akarattjabol Cancellarius 
Urammal Urunkhoz az Harminczad feleol az talakat kit az eotwesek czinaltak Urunknak”81.

Az utolsó gondolatként Bethlen Gábor limitációit és a céhek kapcsolatát szeretném
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valamivel érthetőbbé termi. Először csak az 1609. évi limitációt próbálta betartatni.82 Ekkorra 
az agrárkonjunktúrának már vége, a nehézségek halmozódnak.” A hadseregellátás 
gondjaival küszködő, a drágaság miatti fogyasztói panaszokat gyakran halló fejedelem 
ipar, kereskedelem, pénzügy összefüggésrendjében igyekezett az áremelést megfékezni.”83 
1625-ben egybehívta a kereskedőket, látva a termékek képtelen és hallatlan drágaságát. 
Ok viszont nem fogadták el a pénzértékcsökkentésre és szabad árumozgásra alapozó tervet, 
így egyedül a hagyományos eszköz maradt a fejedelem kezében: a limitáció, ami ebben a 
korban szokásos eszköz volt, a városok is éltek vele saját hatáskörön belül. így tett Kolozsvár 
is , a korszakból 1621 -es városi limitációkat találtam, többek között a szabókét, asztalosokét, 
ablakgyártókét, kerékgyártókét, lakatgyártókét, vargákét, szíjgyártókét, szőcs-, 
kovácsmesterekét, fazekasokét, mészárosokét, ácsokét.84 A városi limitáció betartásáért 
mindig a bíró felelt. A fejedelem mint cselekedeteit általában, a limitációt is a legjobban 
próbálta előkészíteni: “ a nagyobb városok céhtársulatait felőle előre megkérdezte, azok a 
dolgot közgyűléseikben megvitatták, véleményöket írásban a fejedelem elé juttatták, s így 
készült el az országos árszabályzati törvény”.85 Ezt csak a szabó céh levéltárában fennmaradt 
limitáció javaslattal tudjuk alátámasztani.86 A többi céh levéltárából hasonló írat nem került 
még elő. A dolgozatban néhány oldallal korábban történt utalás arra, hogy a fazekas céh 
számadáskönyvében szerepel 1624-ben egy összeg kiadásakor: “Mikoron az limitatiot 
írattunk“. Egyéb helyen még csak hasonló utalást sem találtam. Ha tehát megvizsgáljuk a 
szabó céh javaslatát és azt amit végül is az országgyűlés elfogadott, számos különbséget 
észlelhetünk: az egyik ilyen, hogy a kolozsvári szabók áraikat úgy szabták meg, hogy a 
megrendelő adja a mhához a kellékeket, míg a központi árszabályozás szerint ezt a mesternek 
kell adnia, ennek megfelelően az árak is magasabbak. Az árakat azonban össze lehet 
hasonlítani, létezik néhány szélsőséges különbség az árak között (0% ill. 200%), de az 
eltérések többsége 30 és 50% közé esik, amit a kellékek árával is magyarázhatunk. Bethlen 
nem elégedett csak ezekkel a javaslatokkal, Bécsbe, Lembergbe, Krakkóba és Belgrádba 
küldött az árszínvonalat tanulmányozó embereket, hogy az erdélyi árakat a nemzetközi 
piaci viszonylatokba helyezzék bele.87 Az 1625. évi limitáció nem lehetett igazán 
eredményes mindaddig , amíg a fejedelemség nem rendelkezik új értékálló pénzzel. A 
sikertelenséget vagyis a drágaság megmaradását a rendek ennek tulajdonították.88 Már 
1625 májusában új árszabályozást rendelt el Bethlen, amit 1626 júliusában adtak ki, az 
árakat már az új értékálló pénzben adták meg. Az árszabályozások egyre részletesebbek: 
1627-ben már az anabaptisták termékeinek és a török, görög, zsidó áros emberek 
szállítmányainak árszintjét is megszabja. Az 1627 áprilisi limitációval együtt létrehozta a 
fejedelem az első országos iparhatóságot is, tagjai: Кару András, Balássy Ferenc és 
Weyrauch Dávid, a kőhalmi királybíró. Ez már egy cselekvő államhatóság szerepét is 
eljátszhatta volna ha, a fejedelem halála miatt meg nem szűnik.89

*

A céhek ebben a korszakban még virágkorukat élik Erdélyben, de már egyre inkább 
bezárkóznak, szigorítanak a belépési feltételeken. Másutt már a manufaktúra ipar kezdetét 
jelzi ez a korszak, Erdélyben a céhes keretek még viszonylag fejlettnek tűnnek és a következő
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két évszázadban még az ipar fontos alapegységei maradnak.
Kolozsvár városa a fejedelemség életében Bethlen halálát követően is fontos szerepet 

játszik. Vizsgálódásaim alapját tehát a céhiratokon kívül a városi számadáskönyvek 
jelentették, ezek alapján a fejedelemség korának végéig, 1690-ig hasonló szerepet játszanak 
a céhek Kolozsváron ill. a város az ország életében. I. Rákóczi György uralkodása alatt az 
ország jóléte csak fokozódik. A törés II. Rákóczi György korában következik be, ekkor 
ugyanis 1656-ban egy nagy tűzvész áldozata lesz a város, 1660-ban pedig a dúló tatár 
csapatok fosztják ki és sarcolják. Erről a számadáskönyvekben részletes kimutatás található. 
Apafi Mihály korában a város újra magára talál, a fejedelem pedig elődeinél is jobban 
számít a város erejére és az iparosaira. így tehát ezt a dolgozatot lezárni ilyenformán csak 
időlegesen lehet.90
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44. Uo.
45. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem levelezése ,BP. 1886 ,227.
46. Szilágyi Sándor: i.m. 302.1. 302.1.
47. Jakab Elek: i.m. 548.1.
48. KvLvt - Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Róla 28,161.
49. KvLvt - Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Róla 28,161-162.
50. KvLvt - Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Róla 26,32. B U h  —  Biro Uram hagyásából
51. Szilágyi Sándor: i.m. 77-78.1.
52. KvLvt - Primaia..., Róla 22, 265.
53. KvLvt - Róla 27, 328.
54. KvLvt-Róla 27, 179.
55. KvLvt - Róla 27, 179.
56. KvLvt - Bresle aurarilor Cluj 75-76
57. Hain Gáspár (összeállította):Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára 

Bp., 1988; 179.1.
58. Zoltai Lajos: Ötvösök és ötvösművek Debrecenben , Db. 1936
59. KvLvt - Primaria... Róla 22, 217.
60. KvLvt - Primaria... Róla 23, 101.
61. Uo.
62. KvLvt - Róla 23,241.
63. K vLvt-Róla 23,431.
64. KvLvt - Róla 24, 92.
65. KvLvt - Róla 22, 239.
66. KvLvt - Róla 24, 120.
67. KvLvt - Róla 24, 15.
68. KvLvt-Róla 25, 141.
69. KvLvt - Róla 24, 119.
70. KvLvt - Róla 26, 26.
71. KvLvt - Róla 28, 142 . Éppel 1620 júniusában megbetegedett, amiről még a számadáskönyvek is 

beszámolnak, egyrészt mást kell helyette Gyulafehérvárra küldeni, másrészt “paranczola B. Uram 
hogy gondot viselliek az keozensege zuksegre”

72. Novák János i. m. 55.1.
73. Magdalena Bunta: Aurari clujeni si operele lor (sec.XVI - XVIII.) 349, 331.1. in: Acta Musei 

Napocensis XIII Cluj-Napoca 1976.329-350.
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74. KvLvt - Bresle aurarilor nr. 47.
75. Uo.
76. Archeológiái Értesítő 1883/3,221.1.
77. Uo.
78. Csabai István: Az erdélyi reneszánsz művészet Bp. 1934, 76.1.
79. K vLvt-Róla 27, 216.
80. KvLvt - Róla 27, 339. ( B U — Biro uram )
81. KvLvt-Róla 28, 189.
82. EOE VI. 253.1.
83. Imreh István i.m. 66.1.
84. KvLvt - Róla 271,48.-54. ( Fasc.II.)
85. Jakab Elek: Kolozsvár története II. 540.-541.1.
86. Jakab Elek: i.m. 541-43.1.; Rajka Géza: i.m. 75-79.1.
87. Imreh István: i.m.67.1.
88. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon 64.1,-
89. Imreh István: i.m. 69.1.
90. Jakab Elek: Kolozsvár története II. köt., Novák János i.m., és a céhnaplókat alapul véve.

Annamária Jeney-Tóth:

The Guilds of Kolozsvár at the Time of Gábor Bethlen.

The golden age of guilds, this period in the history of the Principality of 
Transylvania saw the emergence of Kolozsvár as the strongest of the cities 
with special status. The number of guilds was on the rise, their paperwork 
increased, but, at the same time, they aimed to preserve their favoured posi
tion and traditions. Meanwhile, the guilds, as well as the city itself, grew 
more and more Hungarian. The Prince himself also got into close contact 
with the guilds, especially with those of the gold and silversmiths. On one 
occasion the Prince got the guilds involved in price fixing, and the 
recommendation of the tailors’ guild continues to be in effect even today.
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