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A nagyváradi céhek*

Adatok a váradi szűcscéhről

A különböző állati szőrméket és prémeket feldolgozó, és a ruházkodás kelléktárá- 
nakjelentős szeletét (prémbundák, subák, dolmányok, bekecsek, kacagányok, kucs
mák, süvegek) biztosító szűcsök a középkor folyamán az elsők közt alakították 
meg céheiket. A részben már korábban céhekkel rendelkező szebeniek, segesvári
ak, szászsebesiek és szászvárosiak közös szabályzata 1376-ból ismert.1 Az erdélyi 
fejedelemség többi városában működő szücscéhek jórészének eredete szintén a 
középkorba nyúlik vissza (Kolozsvár 1369 előtt, Brassó 1420 előtt, Nagybánya 
1459, Beszterce 1500 körül, Zilah 1519, Marosvásárhely 1520, Torda 1558 előtt), 
majd a 16. század második felétől a kisebb mezővárosokban és a jelentősebb szé
kelyföldi városokban is megjelennek (Székelyudvarhely 1579, Vajdahunyad 1619, 
Kézdivásárhely 1649).* 1 2 A 18. században alakulnak meg a céhek Nagykárolyban 
(1717), Aradon ( 1748) és Gyergyószentmiklóson.3 Az együttélő népcsoportok öl
tözetének különbözősége okán, az igényeknek megfelelően a Bánságban ezeknek 
a 18. században már külön-külön céheik voltak.

A szücscéhek a kontármunkák kiküszöbölése, az összehangoltabb piackielégítés 
és a célravezetőbb képviselet eléréséért más iparágakhoz hasonlóan, céhszövetsé
geket kötöttek. így a szűcscéh szövetségnek 1512-ben a szebeni, brassói, beszter-

* A tanulmány az OTKA T 029 149. sz. pályázat támogatásával készült.
1. Kovách Géza-Binder Pál: A céhes élet Erdélyben. Bukarest, 1981. 57., 62.; $tefan 

Pascu: Meçteçugurile din Transilvania pînà ín secolul al XVI-lea. 1954. 61-63.
2. Kovách-Binder, 22., 96.; Pascu, 61-63., 117-126.; Kovách Géza: A zilahi céhek tör

ténete. Bukarest, 1958. 16.; Cserey Zoltán: Istoria breslei cojocarilor din Tárgu 
Secuiesc. Aluta, VI-VII. 1974-75., 85-112.; Benkő Elek - Demeter István - Székely 
Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi Tudományos Füzetek, 223. 
Kolozsvár, 1997. 33-34.

3. Kovách-Binder, 13., 23.
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cei, segesvári, medgyesi és szászsebesi céhek voltak tagjai, majd 1577-ben a szebeni, 
brassói, medgyesi, segesvári, szászszebeni, tordai, enyedi és marosvásárhelyi cé
hek. 1582-ben csatlakoztak hozzájuk a besztercei, kolozsvári, dési és szászkézdi 
céhek is, és egy 20 pontból álló szabályzatot állítottak össze.4

Időlegesen a szűcsök más, esetenként rokon szakmabeliekkel is alkottak közös 
céheket, például Székelyudvarhelyen 1613-ban a szabókkal, 1628-ban a réz- és 
ónművesekkel.5

Noha Váradon működő szűcscéhre vonatkozó korai okleveles adattal -  részben 
a középkori városi levéltár pusztulása miatt -  nem rendelkezünk, joggal feltételez
hetjük, hogy a szűcsök itt is már a középkor folyamán céhbe tömörültek. A ruháza
ti ipar dominanciája elsősorban a mezővárosokra volt jellemző, de hasonló lehe
tett a helyzet a püspöki városban is. A három középkorból adatolt váradi céh6 
között van a szabóké (1489)7 és a takácsoké (1395 előtt)8 és már korábbról is 
ismerünk szórványos adatokból szíjgyártót (1339), vargákat (1344), süvegkészí- 
tőt(?) (1382), szabókat (1402)9. Az oklevelek 1340-ben egy pelliperiust10 11, 1443- 
ban kétpellifexet11 is említenek. A Buda és Pest elfoglalása után Váradra menekült 
polgárok közt két Zewcyh nevűt találunk 1552-ben. Az 1599. évi bordézsma jegy
zékben pedig huszonkettőt: öt Zwch nevű polgárt a Péntekhely utcában, négyet a 
Szentmárton utcában, hármat a Szombathely utcában, ötöt Olasziban, egyet-egyet 
Szentgyörgy, Újbécs, Velence, Vadkert és Zsúpos utcákban.12

A váradi szűcsök legkorábbi ismert privilégium jellegű levelüket I. Rákóczi 
Györgytől kapták. Ez a Gyulafehérváron 1646. március 25-én kiadott, típusbeve
zetőjében latin, tartalmában magyar nyelvű céhlevél tulajdonképpen egy privilégi
um-megerősítés, és már bevezetőjében utal a - meg nem nevezett - uralkodók által 
korábban kiadott céhlevelekre és privilégiumokra. Mindössze két céhszabály meg
erősítését tartalmazza a céhmesterek kérésére, és egyik esetben nem is részletezi a

4. Kovách-Binder, 18-19.; Pascu, 122-123.; A szűcscéhek belső működéséről lásd még 
Cserey Zoltán: Kihágások, büntetések, társadalmi ellentétek a kézdivásárhelyi szűcs
céh életében. Aluta, X-XI. 1980.

5. Uo. 144., Benkő-Demeter-Székely, 34.
6. Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alfdldön és az Alföld 

szélén. Szeged, 2000. 92.
7. Történelmi Tár, 1901. (Komáromy András közlése) 127-137.
8. Mályusz Elemér: A mezővárosi fejlődés. In: Tanulmányok a parasztság történetéhez 

Magyarországon a 14. században. Szerk.: Székely György, Bp. 1953. 136.
9. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp. 1940. 381.
10. Anjoukori Okmánytár, I-VII. Bp. 1878-1920. IV. 8.
11. A nagykárolyi gróf Károlyi csatád oklevéltára, I-V, Bp. 1882-97. II. 234.
12. Jakó, 381-382.
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rendelkezés végrehajtásának minden kitételét, hanem csupán visszautal a korábbi 
privilégium megfelelő helyére. Az első a Váradon és környékén a szűcsmesterség 
üzésén kapott céhen kívüli idegenek, illetve kontárok munkáinak elkobozására, a 
másik pedig az idegenek által -  nyilván a vásárokon kívüli alkalmakkor -  Váradon 
vásárolt bőrök elkobozására vonatkozik. Sejthető ebből, hogy a szücscéhnek ezek 
a visszaélések jelentős károkat okozhattak.

Ezt a privilégiumot egy évvel később, 1647. május 10-én Fogarason kiadott, 
latin nyelvű változat követi, melyben a váradi céhet - Societas Pellionum - Szűcs 
Lukács magister primarii képviselte, és elsősorban szintén a kontárok illetve az 
idegen, kóborló -  advenis et vagis magistris -  művesek elleni fellépéshez nyújt 
jogalapot. A kibocsájtó joghatóságot a fejedelmen kívül a váradi vár elöljárósága, 
Ibrányi Mihály vicekapitány, a várnagy, az udvarbíró, ac aliis Officialibus, továb
bá Virginás István kincstári jogügyigazgató,13 valamint a városi főbíró és az esküdt 
polgárok képviselték. Aláírói a fejedelem és Szalárdi János vicetitkár. A két privi
légium egy 1713. évi átiratban maradt fenn.14

A török hódoltság alatt és a város felszabadulását követő nehány évtizedben a 
céhes élet szünetelt Váradon. A város elöljárósága és a káptalan között 1722 febru
ár 26-án megkötött és III. Károly által jóváhagyott Conventio 6. pontja kimondja, 
hogy „ Társaságoknak és Céheknek ez városban leendő fölállítását a N. Káptalan 
nem ellenzi, sőt inkább azoknak fölállítására segítséggel lesznek. Plebánus dolga 
leszen pedig az lelki állapotokban azokat igazítani... ”15 A céh újjáalakításának 
ilyen szempontból nem lévén akadálya, a mesterek folyamodványára III. Károly 
1722. július 22-én szentesíti a váradi szücscéh új szabályzatát.16

A városi elöljáróságnak ugyanebben az évben kiadott, 16 iparágra vonatkozó 
árjegyzéke tartalmazza a legfontosabb szűcstermékek árait is: „ medvebőr csinálá- 
sért 1 Frt,50 kr., bárány 12 kr. , vidra 15 kr., farkas 30 kr., vadmacska 12 kr., 
görénybőr csinálásértpedig 6 kr. stb... ”17

13. Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1541-1690. Bp. 1980. 364.
14. Transumpta Literalia ex Archivo Capituli Albensis desumta ad Privilegiatam civitatem 

Magno-Varadiensem pertinentis. 29 sept. 1713. 19 fűzött, 22,9x37,9 cm-es vízjeles 
lap. Nagyvárad, Állami Levéltár Bihar megyei fiókja (Filiala Archivelor Statutului 
Jud. Bihor. -  A továbbiakban: FASJB.). A városi tanács iratai. 141 Ltsz. Csomag
szám: 20. f. 18-19., illetve 13-14. Említi Veronica Covaci: Din istoricul breslelor 
oraçului Oradea, Crisia, IX. 1979. 755.

15. Lakos Lajos: Nagyvárad múltja és jelenéből. Nagyvárad, 1904. 146.
16. Nagyvárad, FASJB. A prefektusi (főispáni) hivatal iratai, 4L Ltsz. Csomagszám: 610. 

f. 36-41. „Ceha artis pellionaria magistrorum”. A szabályzatot jelenleg nem áll mó
dunkban tanulmányozni. Említi Covaci, i. m. 755.

17. Lakos, i. m. 326-327.
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A váradi szabócéh egy 1722 májusában felterjesztett panaszában említi, hogy a 
helyi kereskedők céhen kívülili larosok áruival kereskednek, és ezzel úgy nekik, 
mint a szücscéhnek is nagy károkat okoznak .'8

A 18. század közepétől kezdődően a birodalom központi hatóságai igyekeztek 
piacorientáltabbá tenni a céhrendszert a szabályok korszerűsítésével. Ezzel össze
függésben gazdasági és egységesítési elgondolásokból -  1759-ben a Helytartóta
nács visszavonta egy sor váradi céh privilégiumát is, új szabályzatokat bocsájtva 
ki.19 Az 1867-es összeírás szerint20 külön magyar és külön német szücscéh műkö
dött Váradon, 1872-ben pedig már közös magyar-német céh, melynek vezetője 
ekkor Vönöky Mihály volt.21 Ugyanebben az évben azonban központi rendelettel 
az állam a céheket megszüntette.22 Jellemző a szücscéh szilárdságára, hogy a meg
alakult ipartestületbe azonnal belépett 11 váradi céh (cipész, kovács-kerékgyártó, 
magyar szabó és szürszabó, tímár, ércműves, szíjgyártó, asztalos, kalapos, sütő, 
kályhás-fazekas, kötélverő-szitás), viszont a szűcs valamint a csizmadia és hentes 
céhek még 1886-ban sem. A magyar és német szűcscéh az ezévi felszólításra mind
össze arra volt hajlandó, hogy megajánljon 50 ft-t az ipartestületnek.23 Szerényi 
váradi rendőrkapitány ugyanezévi végzése szerint a magyar és német szűcsök ve
zetője Joó Ferencz 215 Ft. 15 kracárt kellett befizessen a testületnek.

Adatok a kovácsok, lakatosok, sarkantyúsok és csiszárok céheiről

A három középkorból adatolt váradi céh közül a legkorábbról ismerjük a kovácsmű-
vesség három ágazatát űzőket, a lakatgyártókat, a sarkantyúsokat és a csiszárokat.
Ezek eredeti céhlevele az 1474. évi török dúláskor pusztult el, ezért 1481-ben a káp
talan újra kiállította, majd a privilégiumot János Zsigmond fejedelem 1570. január
29-én átíratta.24 Az 1481-es szöveget csupán az átiratból ismerjük, de ennek mintájá-

18. Nagyvárad, FASJB. A prefektusi (fáíspáni) hivahtal iratai, 191. Ltsz. Csomagszám: f. 17.
19. Covaci, i. m. 755.
20. Nagyvárad, FASJB. A prefektusi (főispáni) hivatal iratai. 141. Ltsz. Csomagszám: 

38, f. 29.
21. Fleisz János: Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad, 1997. 184.
22. Első Ipartörvény, 1872.VIII. te.83. §.
23. Nagyvárad, FASJB. Kisiparosok iratai. A Nagy Várad város kapitányi Hivatal 6266/ 

1885. évi és az 1886. márc. 24-i jelentései. A kézdivásárhelyi szűcscéhek hasonló
képpen több évtizeddel túlélték az 1872-es hivatalos megszüntetésüket kimondó ren
deletet: Cserey, 1974/75. 111.

24. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. III. Nagyvá
rad, 1884. 139.; Covaci, i. m. 750. Az 1570-es privilégium lelőhelye: FASJB. Perga
mengyűjtemény, 33. sz. (jelenleg nem hozzáférhető).
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ra állították össze a debreceni kovácsok és szíjgyártók céhlevelét is 1489-ben.25
A pergamenre írt 1570. évi szabályzat már а XIX. század végén annyira meg

rongált állapotú és kifakult volt, hogy „csak vegyi tinta segedelmével volt némileg 
kibetűzhető”.26 Erről is több másolat illetve egyes módosításokat tartalmazó átírat 
készült, amint azt a váradi céhmesterek is megjegyzik 1653-ban: „egyébb helyekre 
is magyar Országban eddig ki attuk a kiknek kívántatott...”27

A 19. század közepén Kecskeméten az ottani kovácscéh ládájában három váradi 
eredetű céhes iratot talált Homyik János, a város monográfusa.28 A legrégebbi egy 
latin nyelvű csonka szabályzatpéldány, melynek szövegét nem mellékeli29. A má
sodik a János Zsigmond által megerősített 1481-es szabályzat részben módosított, 
1653. június 12-én kelt átirata magyar nyelven,30 a harmadik pedig egy Báthori 
Zsigmond fejedelemtől nyert kovács céhszabályzat, melyet a váradiak még ugyan
azon év május 26-án írtak át és küldtek el Kecskemétre az ottani kovácscéh kérésé
re.31 Az Állami Levéltár Bihar megyei fiókja őrzi az említett János Zsigmond-féle 
privilégium két későbbi másolatát is 1769-ből, illetve 1880-ból.32

Áttekintve az említett céhszabályokat, megállapíthatjuk hogy többségüknél át
iratokról lévén szó, a bevezető formulák és záradékok mellett ezek számos azonos 
tartalmú szövegrészt foglalnak magukba. Ezek ismertetése mellett hasznosnak tart
juk rámutatni a szabályzatok közti különbségekre valamint kiemelni néhány kü
lönlegesebb tételt.

Az 1570-es céhszabályzat, valamint az 1769. és 1880. évi másolatainak beve
zetőiből és záradékaiból kiderül, hogy ez a lakatosok és sarkantyúsok -  Fabri Ser ári 
et Calcaripari -  számára készült. Rendelkezései azonban az 1481-es privilégiu
mot ismétlik, mely még a közös szervezetű lakatos-, sarkantyús- és csiszárcéhre 
vonatkozott, összeállítói pedig a céh három ágazatát képviselő mester: Kovács 
Ágoston, az Olasziban lakó Sarkantyús Benedek és Csiszár Oszvald voltak. A kápta
lan részéről az aláírók János prépost,33 Gergely olvasókanonok,34 Bálint éneklőka-
25. Bunyitay, i. m. III. 142.
26. Uo. 139.
27. Lásd Uo. 299.
28. Homyik János: Kecskemét város története, 1861. II. 293-307.
29. Uo. 299.
30. „s nem elég szerencsés fordítással...” Uo. 293-299.
31. Uo. 299-307.
32. Nagyvárad, FASJB. Káptalani törzsanyag. Instrumenta Litteralia, Fasc. LUI. p. 21-31. 

Transumpta ex Concentu B. M. V. de K. Monostor, 1769. Céhes iratok, 106 csomag (1 
sz. mikrofilm: Nr. 1-1769. illetve Nr. 37-1880). Ez utóbbit tárgyalja Covaci, i. m. 745.

33. Vitéz János vagy utódja: Bunyitay, II. 52.
34. Monay Gergely olvasókanonok (1478-1489), korábban Mátyás király titkára és gyu

lafehérvári kanonok. Uo. 156.
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nonok,35 és Dénes őrkanonok.36 1481 és 1570 közt tehát a csiszárok, azaz a fegy
verkovácsok leválhattak a céhszervezetről. A céh tekintélyét jelzi, hogy 1575-ben 
Lakatgyártó Oszvald -  a vélhetően a céhmester -  volt a váradi főbíró.37

A szabályzat megengedi hogy az iparosok maguk válasszák ki azt a három céh
mestert, aki az ügyeiket felügyeli és ítélkezik felettük. A szabályzat kötelezi a ko
vácstermékekkel (szablyákkal, pallosokkal vagy egyéb fegyverekkel, sarkantyúk
kal, lakatokkal, kapákkal, kaszákkal) kereskedőket -  a városiakat és azon kívülie
ket egyaránt, ide értve a csetneki szekereseket is - ,  hogy 25%-át áruiknak a céhnek 
engedjék át. Az ellenszegülők elkobozott árujának fele a püspököt, fele a céhet 
illette. Tiltja a helyi csiszárokat attól, hogy vásárolt árut (fegyvereket) áruljanak a 
váradi piacon illetve, hogy markolattal ellátott pallosokat vegyenek. A kovácsok 
minden 29 köszörült markolat vagy tőrfej után egy forintot kell fizessenek a csi
szároknak, azok pedig csak a városi kovácsoktól vehetnek markolatokat. A csetneki 
szekeresek a patkóikat, szegeket és markolatokat a szokások szerint árulhatják, a 
kaszákra azonban az előző kitételek voltak érvényesek. A pünkösdi vásárok alkal
mával a kovácsoknak 25 pénzt kötelesek szekerenként adni. A szabályzatban az 
áll, hogy a csetneki szekeresek „az említett kovácsmesterekkel vannak egy 
calandostársaságban vagy céhben”. Ezt kétféleképpen lehet értelmezni: ha az „em
lített kovácsmesterek” alatt nem a váradiakat érti, akkor a „csetneki szekeresek” a 
gömörmegyei Csetnek városából jöttek és az ottani kovácscéhnek voltak tagjai,38 
ellenkező esetben viszont a szekeresek egy Váradhoz közel fekvő „Csyethnek” 
nevű helységből való kovácsok lehettek. Ilyen névalakú települést ma itt nem is
merünk. A megye déli részén, Hlye területén vagy szomszédságában viszont léte
zett egy Csőrnek (Chernek, Chyermewk) nevű helység.39 A pergamen rossz állapo
ta miatt az m betű helyett könnyen olvashattak tn betűcsoportot. Feltételezésünket 
alátámasztja, hogy az 1588. évi gabonadézsma-jegyzékben a faluban három Csi
szár, két Kardos, egy Kovács és egy Bordos (Bárdos?) nevű személyt találunk.40

Fontos kitétel a privilégiumban, hogy a kereskedelembe kerülő nyersvasra a 
céhtagoknak elővásárlási joga volt, és ha kereskedelmi célból másoknál nagyobb 
felhalmozott mennyiséget találnak, azt maguk számára eloszthatták, illetve a káp
talan és a püspök szükségeit elégítették ki belőle. A szabályzat előírta a céhbe 
felvételt kérők kötelezettségeit: első évben egy arany fizetését a céhnek, és a mes
terek megvendégelését, az ún. mesterasztal megadását két tál étel (két fogás) és

35. Farkas Bálint éneklőkanonok (1481-1483), a későbbi váradi püspök: Uo. 159.
36. 1476-1497 közt van adatunk őrkanonokságáról: Uo. 155.
37. Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára, Művészettörténeti Füzetek. II. Bp. 1982. 82.
38. Bunyitay, III. 139.
39. Jakó, 230.
40. Uo.
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három pint bor erejéig, majd két évig még egy-egy arany fizetését, végül még egy 
négyfogásos ebéd és elegendő bor, illetve három pár kesztyű megadását a céhmes
tereknek. Ugyanekkor a káptalannak és a püspöknek egyaránt 56 pénzt voltak kö
telesek fizetni. Rendelkezett arra az esetre is, ha a kovács patkolás közben megse
bezné a lovat: ez esetben a mester 15 napig tartozik a sebet gyógyítani, ezentúl 
pedig a lovat ellátni is.

További rendelkezések sorolják a mesterek kötelezettségeit a püspökség és a 
káptalan felé: három lóra valót patkoltassanak szükség esetén, a rendelkezésükre 
bocsájtott vasból, és termékeiket (pallost, sarkantyút, lakatot, vasszegeket, mér
legvasat és egyéb szerszámokat) kínálják harmadáron számukra. Végezetül a sza
bályzat kimondja az ünnepi miséken és a körmeneteken való résztvétel kötelezett
ségét gyertyákkal és zászlókkal.

A záradékban a fejedelem biztosította, hogy a káptalan artikulusait nem cson
kítja, korlátozza, kivéve „superstitione ceremoniarum papisticarum”, melyet „in 
ditione nostra abolita est et nos abrogari volumus”.

A kecskemétiek számára a János Zsigmond-féle szabályzatról készült másolat
nak a bevezetője egy jóval rövidebb, egymondatos formula, melyben kovácsmes
terek, lakatgyártók és csiszárok fordulnak a fejedelemhez, ami a korábbi céhössze
tételre utal az 1769. évi váradi másolathoz képest. A bevezető után következő pri
vilégiumszöveg majdnem szószerint azonos a váradival, de két olyan szövegrészt 
is tartalmaz, melyek hiányoznak abból. Egyrészt a legények bizonyos kötelezettsé
geiről és büntetéseiről szólót, valamint a kontárokat az árusítástól eltiltó szabályo
kat, másrészt a céhpecsét őrzésére vonatkozót.

Az első szövegrészben a Szent Mihály napi munkábaállás elmulasztását és a 
kontárhoz szegődést két forinttal büntetik. A tapasztaltabb hetibéresek fizetése Szent 
Mihály naptól Böjt közepéig 25 pénz volt, Böjt közepétől Péter és Pál napig egy- 
egy kasza. A tanulatlanabb félheti béresek fizetése két hét után egy kasza, a még 
kevésbé képzetteké összesen 5 forint és négy kasza. A mesterek vagy legények 
betegsége esetére a céh virrasztókat rendel melléjük éjszakára. Ennek elmulasztá
sa esetén két forint büntetést szabva ki. Halálesetkor pedig kötelesek a temetésen 
részt venni. Ellenkező esetben először 18, másodízben 36 pénzt, majd két forintot 
rónak ki rájuk büntetésül. Két forint büntetéssel sújtandó más mester inasának 
vagy legényének elcsalása, szegődtetése. Tiltott volt továbbá a kontárok számára a 
vásárokon való árusítás.

A második kitétel szerint két forinttal sújtják azt az inast, legényt vagy mestert, 
aki az atyamestertől kölcsönkért céhlevelet vagy a céhpecsétet aznap nem juttatja 
vissza. A záradékot Nagybányai István kovács főcéhmester és Váradi Mihály kis- 
céhmester írták alá 1653. június 2-án.
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A János Zsigmond által megerősített céhszabályzatnak a kecskemétiek számá
ra készült átirata és a két váradi másolata között további kisebb eltérések is van
nak. Az első a kontároktól, idegen mesterektől elkobozott áru etosztását két felé 
rendeli (a püspök és a céh között), míg az utóbbiak három felé (a püspök, a kápta
lan és a céh között). A kecskeméti és az 1880-as váradi másolatban szerepel a 
céhbe újonnan felvett mester három pár kesztyű ajándékozási kötelezettsége, az 
1789-esben nem. A kecskemétiben még részletezik az ugyanekkor felszolgálandó 
négy tál étel tartalmát, az 1789-es és 1880-as átiratokban már nem. A különböző 
átiratok tehát preferenciálisan vettek át szövegrészeket az eredeti szabályzatból. 
Az 1769 és 1880-as másolatok között csak két mondat és néhány szó a különbség. 
Átírási hibák mindkettőben találhatók.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a János Zsigmond fejedelem által meg
erősített szabályzat célja a céhtagok érdekeinek minél szélesebb körű védelme, a 
konkurrencia lehetőségének kizárása.

A Báthori Zsigmond fejedelem által a kovácsok számára megerősített 16. szá
zadvégi céhszabályzat tartalmilag jelentősen eltér az előbbi iratoktól, annak elle
nére, hogy a szövegben három helyen is jelzik, hogy a rendtartás még János Zsig
mond fejedelem privilégiuma szerint fogalmazódott, „mivel minden Magyar Or
szági céhek innen vévén eredetét”. A szabályzatot Thúri Tamás és Böjti László 
céhmesterek állították össze és terjesztették Ötvös Demjén (Demény) városi főbí
ró és a városi tanács elé. A céhmesterek hangsúlyozzák, hogy ők ugyan korábban 
egy céhet alkottak „a sarkantyúsokkal vagy lakatosokkal és csiszárokkal”, később 
azonban „egymástúl megoszlottak és elválasztattak volna, és immár sok esztendőktül 
fogva... külömb-külömbféle rendtartások volna”, ezért folyamodnak az önálló ko
vácscéhnek szóló szabályzat megerősítéséért, amit a fejedelem meg is tett.41 Az 
eredeti szöveg, amelynek megerősítését kérik, 1481 után, de még 1556 előtt kelet
kezhetett, ugyanis a püspökre vonatkozó kitételeket is tartalmaz. Ezt a privilégiu
mot a kecskemétiek kérésére a céh 1653-ban Nagybányai István öreg céhmester és 
Váradi Miklós kis céhmester által a kecskemétiekre „reájuk applikálván” írja és 
engedi át. E szabályzat artikulusai elsősorban a kovácscéh belső életével foglal
koznak részletesen. így a céhmesterek megválasztásával, a peres ügyek megoldá
sával, a céhbe való felvétel feltételeivel, a mestermű elkészítésével, az inasok el- 
szegődésével.

A szabályzat előírta, hogy mindkét céhmestert az évenként, Krisztus 
köriilmetélkedése ünnepe utáni vasárnapon tartott gyűlésen kell megválasztani, s 
az eskütétel után két-két forint illeti őket. A mestereknek kötelező kéthetente össze
gyűlniük az atyamesterek házánál, és a két forintig terjedő vitás ügyekben ítéletet

41. Hornyik, i. m. 300-301.
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hozniuk. Ha céhen kívüli tanú eskütételére van szükség, akkor az a városi főbíró 
által kinevezett esküdtbíró előtt történjék. Fellebbezni egy különböző céhek mes
tereiből összeálló testülethez lehetett, majd az ügy a főbíró és az esküdtek elé 
került, akiknek az ítélete után visszautalta az üggyel kapcsolatos teendők végre
hajtásra a kovácscéhhez. Ha valamely pereskedő a szokásos kétheti gyűléseken 
kívül óhajtotta összehívni a céhmestereket, tartozott nekik 12 pénzt fizetni. Ha egy 
mesterségét jól űző kovács be óhajtott lépni a céhbe, két kijelölt vizsgáló mester 
előtt - akiket étkeztetni volt köteles - egy nap alatt négy mesterremeket, egy fej
szét, egy kaszát, egy ásót és egy kapát kellett elkészítenie, amihez két általa kivá
lasztott inast alkalmazhatott segítségül. A következő napon a céh mesterei dönt
hettek az alkalmassága felöl, de ha a négyből három eszközben kivetnivalót talál
tak, akkor vissza kellett utasítaniuk a felvételi kérelmét. Felvétele esetén négy fo
rintot tartozott a céhnek fizetni. Ha egy felvételét kérő iljú kovácslegény bizonyult 
mindezen feltételek mellett alkalmasnak, akkor részletezett menüs, hatfogásos 
mesterasztalt és 112 pénzt volt köteles adni. Felét a püspöknek, felét a céhnek. 
Három hónap múlva még tíz forintot kell adnia, a két céhmestemek pedig két pár 
kesztyűt.

Ha szenet hoztak a városba, a kovácsok elővételi joggal bírtak, s kötelesek vol
tak egymás közt elosztani a mennyiséget.

Ami az inasokat illeti, két hét próbaidő után két mester jelenlétében szegődhet
tek el két évre, ami alatt gazdájuk évi egy forintot, két inget, lábravalót, elegendő 
sarut, egy ködmönt és egy süveget tartozott nekik adni. A tanulóévek leteltével az 
inas felszabadult, és bizonyságlevelet kapott a céhtől, amiért 25 pénzt kellett a 
mestereknek fizetnie.

A záradékban a szöveg átírói a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepeken va
lamint a vasárnapi istentiszteleteken való résztvételre buzdítottak.

A Warkoch-udvarban működő iparűzők

A vas feldolgozásával foglalkozó iparosokat eközben más céhek kötelékében is 
megtaláljuk. 1635-ben I. Rákóczi György fejedelem egy olyan egyesített céh szá
mára erősítette meg a korábbi uralkodók által kibocsájtott privilégiumokat, amely 
egyazon szervezetbe tömörítette a lakatosokat, vasmüveseket (fabros ferario), 
molnárokat, kerékgyártókat, asztalosokat, kőműveseket és téglavetőket.42 Ezt a 
furcsának tűnő helyzetet áttételesen értelmezi, és a váradi iparűzés szervezetére

42. Nagyvárad, FASJB. Céhes iratok. Csomagszám: 20. f. 13-14. Említi Covaci, i. m. 
756. A szabályzat jelenleg nem fellelhető.
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vonatkozóan érdekes összefüggésekre vet fényt egy 1640. évi szabályozás, melyet 
I. Rákóczi György a Várad városában működő vasművesek számára bocsájtott 
ki.43 Ebből kiderül, hogy a céhbe tömörült városi vasművesek mellett ezen iparág 
művelőinek zöme az ún. Varkocz udvarban működött, „az egyéb céhek privilégiu
maitól, valamint alapszabályaitól eltérő módon”, saját statútumaik és egy János 
Zsigmond fejedelem által kiállított adománylevél rendelkezései alapján. Ez utóbbi 
szerint a vasművesség bármilyen ágát gyakorló itteni mestereknek kötelességük 
volt tiszteletben tartani a városi céhszabályzatokat, valamint a városi hatóságok 
felettük gyakorolt felügyeletét. Ugyanakkor mentesültek az iparűzéssel kapcsola
tos adózásokon kívüli mindennemű közteherviseléstől. Az ugyanezen esztendő
ben kiadott Approbatae Constitutiones egy 1640. évi articulusra hivatkozva fi
gyelmeztetett arra, hogy a kovácscéh ne okozzon károkat a városnak és a várnak, 
mert az a privilégiumok korlátozásához vezet.44 Elrendelte ugyanakkor, hogy vá
sárok alkalmával szabad legyen a behozott kovácstermékeket is árulni.

A Rákóczi által kiadott szabályzat gyakorlatilag csupán megerősítette egyrészt 
az ún. Varkocz udvarban működő mesterek kiváltságait, másrészt a város többi, 
céhbe tömörült vasmüvesének a korábbi uralkodók által kiállított, és általa már 
korábban jóváhagyott privilégiumait, azzal a kitétellel, hogy kölcsönösen tartsák 
tiszteletben egymás törvényerőre emelt szokásait. A város területén pedig - az 
említett udvaron kívül - tartsák érvényesnek a városi céh(ek) szabályzatát, aminek 
megszegéséért egyformán viselniük kell a büntetés terhét.

A két, egymással párhuzamosan működő, azonos profilú, de úgy tűnik, részben 
különböző jogállású és érdekkörű céhszervezet megléte rendhagyó viszonyok fenn
állását és továbbélését sejtteti egyazon városon belül. Ennek okára néhány további 
adattal igyekszünk rávilágítani.

Az 1640-es privilégium-megerősítés utal rá, hogy János Zsigmond fejedelem 
azzal a kikötéssel adományozta Warkoch Miklósnak a leronttatott ferencrendi ko
lostor körüli telkeket, hogy az ottani -  valószínűleg már annak előtte felépült -  
házakban dolgozó vasművesek a városi céh(ek) szabályzatát tartsák tiszteletben, 
ugyanakkor más közterhet, mint az iparűzéssel együttjárókat, ne viseljenek.

Warkoch Miklós nopsiczi Warkoch Tamásnak, a váradi vár egykori kapitányá
nak, a vármegye főispánjának volt a fia. Kettejük közül valamelyik -  a privilégi
um-megerősítés Miklóst nevezi meg -  szerezhette meg János Zsigmond fejede
lemtől az éppen Warkoch Tamás vezette 1556-7 évi ostromban pusztításokat szen
vedett konventuális (és talán a begina) kolostor szekularizált javait: romos épüle-

43. Nagyvárad, FASJB. A városi tanács iratai. 141 Ltsz. Csomagszám: 20. f. 21. act. VII. 
(A gyulafehérvári káptalan 1713 évi másolata)

44. Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae. Varadini, 1653. (RMK. I. 878.). 242.
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tét és telkeit. Az 1989. évi régészeti megfigyelések és a vonatkozó történeti adatok 
alapján45 ezeket a telkeket a középkori Velence városrészben -  az egykori Szent 
Ferenc, illetve Újbécs utca, hozzávetőlegesen a későbbi Krisztina (Märti$orului) 
utca térségében, illetőleg a 17-19. századi várostérképeken-nyomon követhetjük, 
s a Körösből leágazó holtág környékére lokalizálhatjuk, az itt feltárt konventuális 
templom szomszédságában. A Georg Houfnagel Váradot ábrázoló 1598. évi rajza 
után készült rézmetszet ( 1618) a vártól északkeletre, a Körös mellett egy emeletes, 
fallal körülvett épületet ábrázol, melyet mindezek alapján Warkoch udvarával azo
nosíthatunk.46 Warkoch Miklóstól fia, György, Báthori Gábor tanácsosa örökölte 
az udvarházat és az említett telkeket. Azt viszont nem tudjuk, hogy halála (1611) 
után mi lett sorsuk.47

A Warkoch udvarban dolgozó vasmüveseknek régészeti emlékük is maradt: egy, 
a ferencrendi kolostortemplom alapfala mellett elrejtett, vasszerszám lelet.48 A céh 
valamelyik tagjáé lehetett, aki az 1598-as vagy esetleg az 1660-as török ostromkor 
ásta el munkaeszközeit. A városról készült 1692. évi térképen az említett Köröság 
mellett 97. számmal egy malom szerepel. Ez kérdésesen szintén azonosítható volt 
1989-ben, és óhatatlanul is az ide lokalizált kézművestelepet idézte fel.49

A váradi szabók 1614. évi céhszabályzatának egyik paragrafusában ismét meg
jelentek olyan „az Varkochi udvarában lakó” mesterek, akikre büntetést rónak, 
amennyiben a céhhel nem egyeznek.50 Ugyanitt rendelkeznek egyfelől a városban 
lakó nemesek udvaraiban működő, céhen kívüli szabók, valamint a céhbeliek kö
zötti viszályokról is, olyformán, hogy mindannyian kötelesek betartani a céhsza
bályokat, és viselni a céhre eső terheket. Másfelöl szó van benne a nemesekhez 
szegődött szabók kötelezettségeiről.

45. Emődi Tamás: Mänästirea franciscanilor conventuali din Oradea. Ars Transsilvaniae 
VII. 1997. 62-63., 89. Fig. 1.; Cséplő Péter. Nagy-Várad mint helynév. Századok, 
1872.644-645.; Bunyitay Vince: A mai Nagyvárad megalapítása. Bp. 1885. 8.; Téves 
értelmezése: Balogh, II. 69.

46. Emődi, Fig. 12/1.; A szülészet udvarán tett régészeti megfigyelések során ugyan ma
gából a kolostorépületből csak elenyésző részleteket sikerült azonosítani, mégis ada
tainkból inkább egy átépítésre gondolunk: „... monasterium... ex quo domum instar 
Castelli aedificavit” -  Bunyitay, 1885. 8.

47. 1603-ban Warkoch György rátóti Gyulaffy Lászlóra és szerdahelyi Imreffy Jánosra 
akarta ruházni a Szent Ferenci városrészben levő javait és házhelyeit, ami ellen a 
kincstár tiltakozott. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. III. Bp. 1876. 
105.

48. Emődi, i. m. 70.
49. Uo. 82. Fig. 12/3.
50. Komáromy András: A nagyváradi szabócéh szabályzata 1614-ből. Történelmi Tár, 

1901. 132.; Kovách-Binder, 168-172.
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Ez a statútum is a vasművesékéhez hasonló helyzetről árulkodik, és a Warkoch 
udvarban dolgozók különleges jogállásáról vall. A különleges jogállás forrását a 
jelek szerint az adózástól és egyéb közterhektől mentesített nemesi telkeken és 
udvarokban való letelepedés és iparűzés képezhette, ami nemcsak a céhes keretek 
közt dolgozó mesterek, hanem a többi városi polgár elégedetlenségét is kivívta.

Ennek első jeleként a város felterjesztésére Báthori Zsigmond 1588-ban elren
delte, hogy a várnak szolgáló zsoldos katonák, a korábban az adózás alól felmen
tett nemesek is, házaik kivételével minden polgár egyaránt vesse alá magát a köz- 
terheknek.51 A fejedelemnek egy további, 1593-ban keit rendelkezéséből derül ki 
az, hogy valójában kiket is céloztak a megszorítások: „mesteremberek és kézi 
dolgosok...úgymint”: kőfaragók, kőművesek, kapások, molnárok és kerékgyártók 
próbálták „némely ott levő nemesek oltalma alá magokat bocsájtani”, és a polgári 
terhek és szolgáltatások alól kivonni magukat, azzal az ürüggyel, hogy a vár szá
mára végeznek különbféle szolgáltatásokat. Mindezeket Báthori arra kötelezi, hogy 
amennyiben a közterhektől való mentesítést igazoló fejedelmi menlevéllel nem 
rendelkeznek, engedelmeskedjenek a városi rendtartás előírásainak.52

Ezek a mesteremberek tehát nem nemesek szolgálatába szegődött egyes ipar- 
űzők voltak, akikre a céhszabályok tételesen kitértek, hanem privilegizált helyze
tű, adómentesített nemesi udvarokban működő, a városi céhek kötelékébe nem 
tartozó kézművesek. Lehet, hogy több ilyen udvar is volt, de a Warkochoké min
denesetre a legfontosabb gyűjtőhelye lehetett a függetlenedni óhajtó mestereknek. 
Elkülönülésük okát és körülményeit keresve, az 1593-as oklevél nyújt lehetséges 
magyarázatot. A váradi vár újolasz rendszerű bástyás kiépítésének megindulása-  
1568-69 körül -  számottevő specializált tudással rendelkező kézműves igénybevé
telét feltételezte. Az országgyűlések végzései nyomán már a munkálatok kezdeté
től rendeltek képzett munkaerőt a szász székekből és a vármegyék városaiból a 
várhoz.53 Valószínűnek tartjuk, hogy akár a helyi kézművesek soraiból, akár a vár
megyékből idesereglett mesterek közül akadtak olyanok, akik az állandó munka 
lehetőségét megragadva, kifejezetten vagy elsősorban a várépítés feladataira óhaj
tották alapozni egzisztenciájukat. Később aztán a vár karbantartási, személyzet
fenntartási és ellátási igényei tovább bővíthették a folyamatosan foglalkoztatható 
iparágak körét.

A városban való megtelepülés lehetséges útjaként kínálkozott a kincstár által 
(el)adományozott,54 vagy a fejedelem által feltételekkel privilegizált telkeken való

51. Lakos, i. m. 78.
52. Uo. 79-80.
53. Balogh, I. 42-44 és II. Adattár II. 74 és köv.
54. Lásd erre a 47. jegyzetet.
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szálláskeresés, annak minden előnyével. Ilyen lehetett a Warkoch-udvar is. Érthe
tő lehetett az a törekvés is, hogy a kívülről -  esetleg más város céhes kötelékéből -  
jövő mesterek bizonyos függetlenséget, távolságot tartsanak a város céhszerveze
teitől, vagy akár közös szervezetet hozzanak létre a hasonló körülmények között 
munkát vállaló, bár eltérő profilú iparosokkal. Kézenfekvőnek tűnik, hogy az em
lített 1635. évi privilégium55 a városi céhekkel párhuzamosan működő iparűzők
nek írt elő kollektív jogokat és kötelezettségeket.

Nem zárhatjuk ki egy ilyen elkülönült iparosréteg meglétét a várépítés megkez
dése előtt sem. 1541 után Budáról és Pestről -  s persze a hódoltatott területek 
egyéb településeiről is -  számos kézműves keresett menedéket Váradon. Előbbiek 
például külön szerepelnek az 1552. évi váradi adókönyvben, mint éppen Warkoch 
Tamás által a subsidium fizetése alól felmentett polgárok, főleg iparosok.56

55. Lásd a 42. jegyzetet.
56. Bunyitay, I. 405.; Balogh, II. 65.
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Résumé

János Emődi - Tamás Emődi: The Nagyvárad guilds

Nagyvárad, as being an episcopal diocesan see, saw an outstanding growth in its 
population already in the Middle Ages. Its clerics, monks and friars, honoratiors 
[office-holding intelligentsia] administering local ecclesiastical institutions and 
estates, its town-dweller nobles and certain other free layers of diverse kind guar
anteed a relatively steady demand for such a quantity of handicraft goods of such 
a high quality that guilds were shortly founded. This procès was only broken by 
the Ottoman rule in Nagyvárad between 1660 and 1492. The Turks were bound to 
surrender the city in 1692. The reorganization of the bishopric and several other 
Catholic church institutions and later on, the settling of the Rákóczi War of Inde
pendence with a compromise resulted again in an accelerated growth, even though 
the city was now divided into four administrative districts. The rapid population 
increase called forth guilds be refounded. The paper follows this process, making 
use of formerly published results as well as so far unresearched archival material.
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