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1. Bevezetés 

 

1.1. A dolgozat célkitűzései 

 

A 18. századra Európában különböző elképzelések születtek arról, miként lehet egy 

ország gazdaságát fellendíteni. A 17. század merkantilista gondolkodói a kereskedelem és 

ipar fejlesztésében látták az országok meggazdagodásának útját. Az iparfejlesztés 

kérdésében pedig megkerülhetetlen volt a céhek problémaköre. 

A céhek létrejötte általános európai jelenség, minden országban hasonló okokból 

alakultak meg a középkor folyamán ezek az érdekvédelmi szervezetek és hasonló keretek 

között működtek. A 17-18. század fordulójára azonban Európa egyes országaiban a 

történelmi fejlődésnek köszönhetően a céhes ipar már más-más arculatot mutat. 

A gazdaságilag fejlettebb országokban, mint például Angliában, a céhes ipar keretei már 

nem olyan merevek és szűkek, mint Európa keleti részein, ahol az iparosodás kevésbé 

előrehaladott. Míg az iparilag fejlettebb országok már túlléptek a céhes ipar keretein, addig 

a keleti területeken a céhek a 18. században virágkorukat élték, és ezekben az országokban 

csak elvétve akadt egy-egy manufaktúra. 

Azonban legyen szó bármilyen fejlettségű céhes iparról, a 18. század az az időszak, 

amikor az állam a tudatos gazdaságfejlesztés jegyében a céhes ipar kereteit is megpróbálta 

tágítani, szabályozta a céhek működési kereteit, megnyirbálta visszaéléseiket, és próbált 

nagyobb teret engedni a céhen kívüli ipar fejlődésének.
1
 

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa azt a folyamatot, amely Magyarországon a 

18. század ’20-as éveiben indult el, és amelynek eredményeképpen fellazultak a céhes 

keretek és megnyílt az út a céhen kívüli ipar fejlődése előtt. Míg Európa nyugati felén ez a 

folyamat többnyire a gazdasági fejlődés velejárójaként spontán vagy csekély állami 

beavatkozással zajlott le, addig a közép-kelet-európai területeken szükség volt nagyobb 

mértékű állami beavatkozásra. 

Ez a folyamat Magyarországon másképpen játszódott le, mint Európa más részein, 

melynek oka nem elsősorban a Nyugat-Európához képest fejletlenebb ipar volt. Nagyobb 

szerepet játszott az a történelmi örökség, amely az ország hosszú időn át tartó területi 

                                                 
1
 Ausztria-Magyarország viszonylatában a legjobb példa erre Becher és Hörnigk munkássága. A két 

gazdasági gondolkodó művei és elképzelései a 18. században erősen befolyásolták az osztrák udvar 

gazdaságpolitikáját Magyarország viszonylatában is, ezért ezt a későbbiek során részletesebben fogjuk 

elemezni. 
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feldaraboltságában, az állandó háborúk miatti elnéptelenedésben és a hatalmas területű 

ország egyes részeinek eltérő gazdasági fejlettségében mutatkozott meg.
2
 

A disszertáció elején mindenképpen szót kell ejtenünk az eddigi céhes kutatásokról: 

a vizsgálat tárgyáról, a céhes problémák megközelítéséről, feldolgozásáról, úgy a múltban, 

mint a jelenben. A magyar céhtörténeti kutatások új irányairól és lehetőségeiről is említést 

kell tennünk, és ezeket a kutatásokat a jelenlegi európai kutatások irányvonalában is 

elhelyezzük. Azonban a széles körű céhtörténeti kutatások összefoglalása nem célunk: egy 

teljes historiográfiai összefoglalás vagy bibliográfia elkészítése nem feladatunk. 

A munka a továbbiakban bemutatja, hogyan és miért indult el a bécsi udvarban az az 

állami kezdeményezés, amely a 18. században Magyarország iparának fejlesztésére 

irányult, miért döntött úgy az uralkodó (III. Károly (1711-1740), majd utóbb Mária Terézia 

(1740-1780) is, hogy a céhes ipar kereteit nem eltörölni, hanem tágítani kell, vagyis szabad 

utat kell engedni a céhen kívüli ipar fejlődésének. Bemutatjuk azokat a rendeleteket, 

amelyek ezeket a kereteket lazították, és elemezzük a rendeletek okait és későbbi hatásait 

is. Szót ejtünk a céhek érdekérvényesítő erejéről, érdekeiről és céljairól, és arról, hogyan 

tudtak, illetve milyen mértékben akartak a 18. század derekán beilleszkedni az állami 

iparfejlesztés áramlatába. 

Részletesen elemezzük a helytartótanácshoz beérkezett panaszokat, azzal az 

észrevétellel, hogy a céhes életnek nem a negatívumait és gondjait akarjuk felsorolni: 

ezeknek a problémáknak az elemzése segítette a helytartótanácsot abban, hogy 

egységesítési és fejlesztési terveket dolgozzon ki. 

III. Károly uralkodásának derekán került sor a német birodalomban a céhes reformok 

bevezetésére 1732-ben, amely egy közel száz éves folyamat végére tett pontot. Ennek a 

birodalmi céhreformnak Magyarországon is érezhető hatásai voltak. A helytartótanács 

referense, Sauska Ferenc a német céhszabályozás mintájára tervezetet dolgozott ki a 

magyar céhek megreformálásra, ezt a tervezetet bemutatjuk, főbb pontjait és az 1730-as 

években már érezhető hatásait elemezzük. 

Az állami céhszabályozás tetőpontja az 1761. évi általános céhrendelet volt: a céhek 

privilégiumainak egységesítésére, a monopóliumok megszüntetésére, és a céhen kívüli ipar 

védelmére törekedett; a rendeletet részletesen megvizsgáljuk. Felvázoljuk a megalko-

tásához vezető utat, az 1740-es és 1750-es évek céhpolitikáját, összehasonlításban a 

                                                 
2
 A 18. században Magyarországon lezajlott céhfejlődési folyamatokat leginkább a német birodalom déli 

részeinek céheihez, illetve Spanyolország 16. századi céhes viszonyaihoz lehetne hasonlítani. Egy teljes körű 

összehasonlítás azonban egy önálló dolgozat témája lehetne, ezért ehelyütt egy következő fejezetben csak a 

szükséges összehasonlításokat tesszük meg. 
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korábbi húsz év céhpolitikájával. Elemezzük a III. Károly rendeletei következtében beállt 

változásokat, annak okait és eredményeit, összehasonlítjuk a III. Károly és Mária Terézia 

uralkodása alatt érezhető különbségeket mind a céhes életben, mind a helytartótanács 

céhekhez való viszonyában, és elemezzük ezeknek a különbségeknek az okait. Bemutatjuk, 

hogy a Mária Terézia-féle céhszabályozás valójában egy négy éves folyamat volt 1761-

1764 között, és bemutatjuk ennek a folyamatnak az állomásait. 

Két szabad királyi város, Pest és Buda példáján megvizsgáljuk, milyen változásokat 

idéztek elő az uralkodói rendeletek, az állami céhszabályozás, a helytartótanácsi felügyelet. 

Így nemcsak általánosságban, hanem lokálisan, konkrétan is lemérhetjük a rendeletek 

eredményeit. 

A disszertációban ábrázolt folyamatok bemutatása nem lenne teljes, ha nem 

helyeznénk el azokat az európai viszonyok között. Ezért beszélnünk kell arról is, hogy a 

tárgyalt korszakban európai összehasonlításban hol állt a magyar céhek fejlettségei szintje, 

milyen mértékben volt létjogosultsága a céhes iparnak Magyarországon, volt-e egyáltalán 

létjogosultsága, hiszen Európa többi országában a 18. század második felére vagy már 

felbomlott, vagy felbomlóban lévő céhes iparról beszélünk. 

Az elemzés során végig szem előtt tartjuk, hogy Magyarország a dolgozatban 

tárgyalt időszakban nem önálló, gazdaságilag független ország volt, hanem egy birodalom 

része, és uralkodóink gazdasági intézkedéseit a Habsburg-monarchia birodalmi szintű 

gazdasági érdekei, szempontrendszere hatotta át. Ennek a szempontnak a figyelembe 

vételével röviden, a témánkra vonatkozóan felvázoljuk az osztrák udvar Magyarországot 

érintő gazdaságpolitikájának főbb vonásait is Johann Joachim Becher és Philipp Wilhelm 

Hörnigk meghatározó munkáinak elemzésével. 

A dolgozat végén példákat mutatunk arra két szabad királyi város, Pest és Buda 

céheinek fejlődésén keresztül, hogyan jelentkezett a céhes iparban III. Károly és Mária 

Terézia rendeleteinek hatása, hogyan befolyásolták a céhek életét, fejlődését. 

Végül összefoglaljuk a kutatási eredményeket, és egy rövid kitekintést teszünk az 

1761, azaz a céhszabályozás utáni időszakba is. Bár Mária Terézia 1760 utáni gazdaság-

politikájának elemzése túlmutat a dolgozat keretein, ezzel a kitekintéssel az a célunk, hogy 

bemutassuk, a céhek fejlődésének tendenciái teljes egészében illeszkednek az általános 

gazdasági fejlődés kereteibe és a bécsi gazdaságpolitika céljaihoz. 
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1.2. A céhtörténet forrásadottságai 

 

1.2.1. Forrásadottságok általában 

 

A céhtörténet kutatásához igen gazdag forrásanyag áll rendelkezésére a kutatóknak. 

Azonban ennek a forrásanyagnak a feldolgozása több szempontból is problémákba 

ütközik.  

1. Az első és talán legfontosabb probléma a céhkutató számára a források nagy 

területi szóródása. Nem véletlen, hogy sem a magyar, sem az európai szakirodalomban 

nem találkozunk átfogó céhtörténeti feldolgozásokkal sem egy-egy országra, sem pedig 

egy bizonyos korszakra vonatkozóan. Mivel a céhek nem országos hatáskörű szervezetek, 

hanem helyi gazdasági, érdekképviseleti csoportosulások, „céhtörténet” megnevezés alatt 

helyesebb egy-egy település vagy régió céheinek vagy egy-egy iparágnak a történetét 

értenünk.  

A céhes élet bizonyos aspektusait általánosíthatjuk ugyan (például a céhek 

felépítését, belső működési mechanizmusaikat, egy-egy iparág technológiáját), de nem 

mindet: a céhtagok az ország különböző területein más gazdasági és társadalmi feltételek 

között dolgoztak, és ezek a feltételek alapvetően meghatározták a céh fejlődését vagy 

éppen bezárkózását, a felvevő piac és így a termelékenység méreteit, a céhek kontárokhoz 

való viszonyát stb. 

Bizonyos kérdésekben a teljes volumenű, országosan érvényes következtetések 

levonásához, a „magyar céhtörténet” megírásához tehát valamennyi forrás áttekintésére 

szükség lenne. 

2. A területi szóródás problémaköréhez tartozik továbbá, hogy a céhtörténeti források 

lelőhelye nem mindig egyértelmű. Mint arról a későbbiek során lesz még szó, 

Magyarországon a céhes forrásoknak a céhek feloszlatása (1872) után igen mostoha sors 

jutott. Leletmentési céllal levéltárak, múzeumok, könyvtárak fogadták be ezeket az 

emlékeket, a múzeumok elsősorban a tárgyi emlékeket, amelyekkel együtt szinte minden 

esetben igen jelentős mennyiségű írott forrásanyag is érkezett. A múzeumok és nagyobb 

könyvtárak kézirattárai felfedezetlen és teljesen ismeretlen forrásokat rejthetnek. Sok 

esetben még egy-egy céh adott korszakban való történetének feltérképezéséhez is több 

gyűjteményben kell kutatásokat végezni. Például a budai csizmadia céh történetéhez 

találunk anyagot Budapest Főváros Levéltárában, az MNL OL Helytartótanácsi 

levéltárának több állagában, a Kiscelli Múzeum kézirattárában, és csak mindhárom 
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forráscsoport feldolgozása után kapunk teljes képet a céhről.
3
 De mivel a budai céhek más 

céhekkel is kapcsolatba kerültek, bármelyik másik megyei vagy városi levéltár vagy 

múzeumi kézirattár anyagában lappanghat vonatkozó irat. 

3. A céhes források nem homogének, ezek lehetnek céhprivilégiumok, tagfelvételi 

könyvek, inasszegődtetési iratok, céhgyűlési jegyzőkönyvek, számadáskönyvek, 

legénytársulások könyvei, vándorkönyvek, személyi hagyatékok, peres iratok, 

végrendeletek, inventáriumok stb. Minden típusú forrás más-más forrásértékkel 

rendelkezik, és a kutatás témájától és irányától függően hasznosítható. A céhek 

protokollumkönyveit sokszor többszáz éven keresztül vezették, ezek értékes források 

lehetnek a céhen belüli hosszú távú történések elemzéséhez. Ugyanígy a tagfelvételi és 

szegődtetési könyvek akár családtörténeti, akár migrációs kutatásokhoz jól használhatók, 

de a céhen belüli karrierlehetőségek vizsgálatához is szolgálhatnak. A végrendeletek 

tartalmazhatnak teljes szerszámkészlet vagy felszerelés leírásokat is, de következtethetünk 

belőlük a céhtag vagyoni helyzetére is. A peres iratok rávilágíthatnak a céh és a 

törvényhatóság jogi kapcsolatára, más helyi céhekkel vagy szomszédos települések 

céheivel való kapcsolatokra, illetve az anyacéhek és leánycéhei közötti viszonyra is. Ez 

utóbbi aspektus hasznosítható a vonzáskörzet kutatásához is. 

 

1.2.2. A dolgozat forrásai 

 

A céhek az állami rendezés szintjén elsősorban az állami felsőbb hatóságok 

működése során jelennek meg. Magyarországon a 16-17. században az államigazgatás nem 

foglalkozott a céhekkel, általában az iparfejlesztéssel sem, ennek számos egyéb oka volt 

(az ország három részre szakadása, az állandó háborús helyzet, az ország védelmének 

megszervezése, a gazdasági viszonyok stb.). Állami céhpolitikáról, állami iparfejlesztési 

elképzelésekről Magyarországon III. Károly uralkodásától kezdve beszélhetünk. 

Az 1723-ban felállított Magyar Királyi Helytartótanács feladata lett többek között a 

céhes élet felügyelete, az iparfejlesztési elképzelések kidolgozása, ezeknek az elképze-

léseknek a gyakorlati megvalósítsa és a céheknek az elhelyezése az új iparpolitikai 

szemléletben. Ezért az állami céhszabályozás elsődleges forrásai a helytartótanács 

megfelelő dokumentumai, irategyüttesei. Minden vizsgálati dokumentum, a céhekről 

                                                 
3
 Egy konferencia alkalmával bemutatásra került, hogy a magyarországi textilművesség történetére csak az 

MNL Országos Levéltárának gyűjteményeiben hány irategyüttesben kell különböző forrásértékű és külön-

böző rendben fekvő dokumentumokat feltárni: TUZA, 2014. 
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beérkezett jelentés, a céhekkel kapcsolatos panaszok, maguknak a céheknek a helyi tör-

vényhatóság szintjén el nem intézett, fellebbezett ügyei a helytartótanácshoz érkeztek be.  

A megyei és városi törvényhatóságok jelentései, a helytartótanácshoz továbbküldött 

ügyei és az ezekre adott válaszok a Fasciculi mensium két sorozatában találhatók (C 20 és 

C 21). Az 1726-os és 1736-os országos vizsgálatra érkezett jelentések, mivel a megyék és a 

szabad királyi városok hajtották végre, szintén ide kerültek. Számos olyan ügy érkezett a 

helytartótanácshoz, melyeknek elintézése a hasonló problémák általános megoldásához 

vezetett, vagy éveken keresztül húzódott, ezek a királyi rendeletek közé kerültek (C 13). 

A helytartótanács több ezer céhlevelet bekért felülvizsgálatra és engedélyeztetésre a 

dolgozat által tárgyalt korszakban, ezeket az Acta mechanica állag tárgyi sorozataiban 

fektették le, és ezen belül is külön sorozatokba (Ladulákba) kerültek a céhprivilégiumok, a 

céhek peres ügyei, a vegyes céhügyek, és a vallási kérdésekkel kapcsolatos ügyek. De 

ugyanitt találhatjuk az Idealia sorozatban a céhekkel kapcsolatos általános rendeleteket, 

vizsgálatokat, megoldásokat. Bizonyos céhes ügyek a vegyes állagba (C 42) kerültek, 

holott ezeket is el lehetett volna helyezni az Acta mechanica állagban. 

Az iparfejlesztésre, manufaktúrák felállítására vonatkozó ügyeket a helytartótanács a 

céhek vizsgálatától és szabályozásától elkülönítve, általában a gazdasági fejlesztés 

témakörében tárgyalta, és irattárában is az Acta oeconomica (C 35) dokumentumai közé 

vette fel. A céhek azonban más ügyekkel összefüggésben is felkerülhettek a helytar-

tótanács elé, így elszórtan ugyan, de más ügyosztályok anyagában is találhattunk céhes 

dokumentumokat.
4
 

A helytartótanács felállítása előtt a helyi törvényhatóságok által elintézetlen ügyek 

fellebbezési fóruma a Magyar Királyi Kancellária volt. A helytartótanács felállítása után is 

kerültek fel a kancelláriához céhes ügyek, de csak abban az esetben, ha már a hely-

tartótanács is nagyon kirívónak vagy túlságosan törvénysértőnek találta az adott ügyet, 

illetve ha a céh megfellebbezte a helytartótanács döntéseit például a céhprivilégiumok 

felülvizsgálata során. A helytartótanácshoz bekerült céhes ügyek mennyisége mellett szinte 

eltörpül a kancelláriához fellebbezett céhes ügyek száma, ezek elsősorban a Conceptus 

expeditionum állagban (A 35) találhatók. A Coehalia abolita állag (A 72) dolgozatban 

vizsgált céhlevelei nem egykorúan kerültek be a kancellária levéltárába, sorsuk meglehető-

sen különleges volt. Az 1874-ben végleg feloszlatott céhek céhleveleit (több ezer darabot) 

bevonták, és a kancellária levéltárában helyezték el azokat, majd nem sokkal később 

                                                 
4
 A dolgozathoz a Helytartótanácsi levéltár anyagából kb. 80 ifm. mennyiségű anyagot néztünk át, más szem-

pontú céhes kutatáshoz még kb. ugyanennyi anyag áll rendelkezésre. 
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erősen kiselejtezték. A ma itt őrzött alig 200 darab céhlevelet „mutatóban” hagyták meg, 

kiválogatva a díszesebbeket és/vagy érdekesebbeket, közöttük külföldiek is találhatók. 

(Ugyanígy keletkezett a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve az Egyetemi Könyvtár céhlevél 

gyűjteménye is.) 

Az előzőekben említettük, hogy teljes céhtörténetet csupán valamennyi céhes irat 

vizsgálatával lehetne írni, ami lehetetlen vállalkozás lenne. Arra törekedtünk, hogy az 

állami céhszabályozás kérdéskörében, amely országos problémakör, valamennyi elérhető, 

a felsőbb hatóságokhoz bekerült céhes iratot áttanulmányozzunk, hogy elsősorban a 

helytartótanács, másodsorban a kancellária és a kamara, valamint a céhek viszonyrend-

szerét teljes keresztmetszetben, összefüggéseiben láthassuk. Azonban nem lenne teljes a 

céhszabályozás vizsgálata, ha pusztán a legfelsőbb hatóság iratanyagát vizsgálnánk meg. 

Hiszen a hatóságoktól leérkezett utasítások következményei, ezeknek a rendeleteknek a 

céhes életre gyakorolt hatása magukban a céhdokumentumokban, illetve a törvényha-

tóságok irataiban vizsgálhatók. Mind mennyiségileg, mind fizikailag és a ráfordított időt 

tekintve is lehetetlen vállalkozás lenne a helytartótanács hatásköre alá tartozó terület 

valamennyi céhének, illetve törvényhatóságának a vizsgálata. Mivel azonban országos 

érvényű rendeletekről, általános tendenciákról van szó, ezért az általunk megvizsgált 

megyei és városi levéltárak, múzeumok céhes dokumentumaiból is következtethetünk a 

főbb irányvonalakra. Annál is inkább, mivel a felsőbb hatóságokhoz az egész ország 

területéről beérkezett jelentésekből és panaszokból láthatjuk, hogy a helyi, lokális 

eltéréseken kívül az általános problémák, a problémákra adott válaszok, a céhek különböző 

probléma megoldási kísérletei és manipulációi a lényeget tekintve mindenütt egyformák 

voltak. 

Így az általunk megvizsgált megyei, illetve városi levéltári dokumentumokból 

leszűrhető következtetéseket a felsőbb hatóságok iratanyagával kiegészítésben általá-

nosnak, mindenképen országos tendenciákat mutatónak tekinthetjük. A munkálatok során 

megvizsgáltuk Buda, Pest és Óbuda teljes céhes anyagát, a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában őrzött iratokon kívül a Budapest Főváros Levéltárában és a Kiscelli 

Múzeumban őrzött dokumentumokat is feldolgoztuk. Feldolgozásra került Pozsony megye 

és Pozsony város, a Kassa szabad királyi város levéltárában (Archív Mesta Košic) és a 

Kelet-Szlovákiai Múzeumban (Východoslovenské Muzeum Košice) őrzött céhes iratanyag, 

valamint az új szerzeményi területekre, és így az új céhek alapítására nézve a MNL Fejér 

Megyei Levéltárának céhes anyaga, valamint a Temesvári Nemzeti Levéltár anyaga. 

Valamennyi említett város, illetve megye céhes anyagában találtunk más városokban (akár 
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külföldi városokban, mint Bécs, Olmütz), illetve a tágabb régiókban, más megyékben 

működő céhekre vonatkozó iratanyagot is. Habár úgy tűnhet, a megvizsgált iratok a 

Pozsony–Pest-Buda–Kassa centrumra koncentrálódnak, meg kell jegyeznünk, hogy ennek 

a három városnak a leánycéh hálózata gyakorlatilag lefedi az ország teljes északi, nyugati 

és középső részét, ezért természetesen ezeknek a városoknak az anyagában legalább annyi, 

ha nem több, a vonzáskörzethez tartozó helység céhes ügyeit megtalálhatjuk. Így még 

inkább indokolttá válik az az állításunk, hogy a feldolgozott dokumentumokból országos 

következtetéseket vonhatunk le. 

Ehelyütt azonban meg kell jegyeznünk, hogy ebből az országos vizsgálatból jelenleg 

kimaradt Erdély, illetve csak nagyon érintőlegesen hivatkozunk bizonyos erdélyi céhekre. 

Ennek oka elsősorban az, hogy az erdélyi céhes élet a magyar részek céheihez képest eltérő 

fejlődést mutat, így a magyarországi céhek működésére vonatkozó megállapításokat nem, 

vagy nem minden esetben lehetne általánosítani az erdélyi céhekre. Erdély gazdasági 

adottságai, és így az iparfejlesztési lehetőségek is eltérőek voltak a magyarországi 

helyzettől. Emiatt a dolgozatban ismertetésre kerülő céhszabályozások sem léptek mara-

déktalanul érvénybe az erdélyi területeken. Habár Erdélyben is működtek olyan céhek, 

melyek a középkortól eredeztették magukat, de a szokásoknak megfelelő céhszabályzatot 

sok esetben csak III. Károly adott nekik, előtte nem rendelkeztek ilyennel.
5
 Már ezek a 

megállapítások is indokolják, hogy az erdélyi területek céhes iparának sorsát a jövőben 

majd egy önálló dolgozat mutassa be. 

Habár – mint fentebb említettük – a Temesvári Nemzeti Levéltár teljes céhanyaga is 

feldolgozásra került, nem foglalkozunk behatóbban a Bánát céhesedésével sem, mivel ott 

csak 1779 után kaptak az iparosok céhalapítási engedélyeket, és ez már túlmutat korsza-

kunkon. Az átnézett céhdokumentumok a dolgozathoz csak irányadóként szolgáltak.
6
 

A Bánáthoz hasonlóan a horvát területek is kimaradtak a vizsgálatból, mivel 

Zágrábon kívül ott nem voltak céhek. A terület iparosodottsága rendkívül alacsony volt, a 

határőrvidéken pedig egyáltalán nem települtek meg a céhek.
7
 

                                                 
5
 Csak egyetlen, de jellemző példát említenék: a marosvásárhelyi tímár és varga céh 1718-ban kért 

III. Károlytól céhlevelet, de bemutattak egy Apaffy Mihálytól származó privilégiumlevelet, melyben a feje-

delem megemlítette, hogy a céh már Báthori Kristóftól kapott ígéretet arra, hogy kiváltságaikkal élhetnek, 

mely levelet azután Báthori Zsigmond is megerősített. Azonban sem Báthori Kristóf, sem Báthori Zsigmond, 

de maga Apaffy Mihály sem adott a céhnek a szokásoknak megfelelő szabályzatot, nem rögzítették kivál-

tságait, csupán elismerték a céh kiváltságokhoz való jogát. A szabályos privilégiumlevél kiadására csupán 

1718-ban került sor. MNL OL B 18 6. kötet, 288-304. 
6
 A Temesvári Nemzeti Levéltár (Temesvár: Arhivele Naţionale ale României Arhivele Naţionale Timiş – 

Coehalia) feldolgozott céhes dokumentumainak adatait lásd az MCA-ban: http://arrabo.co.hu/cehek/new/. 
7
 Horvátország, és különösen a határőrvidék gazdaságához lásd legújabban REINIGER, 2016. vonatkozó 

részeit. 

http://arrabo.co.hu/cehek/new/
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2. A céhes ipar történetének kutatási előzményei 

 

2.1. A magyar céhkutatás múltja
8
 

 

Magyarországon a céhes ipar történelmi okok miatt a 18. században élte virágkorát. 

A 18. század végén, 19. század elején meginduló lassú iparosodás sem tudta kiiktatni a 

céheket, egyszerűen az iparosodottság elégtelen volta, az ipari tőke hiánya miatt. Habár 

III. Károly és Mária Terézia céhszabályozásai után I. Ferenc (1792-1835) is megerősítette 

elődeinek rendeleteit (1806-os „második” céhszabályozás), Ferenc József (1848-1916) 

pedig 1851-es rendeletével felállította a céhes iparon kívüli iparosok számára szabad 

működést biztosító iparkamarákat, a céhek továbbra is éltek és virultak. Az 1850-es 

években megindult és a kiegyezés után kibontakozott iparfejlődés azonban már valóban 

feleslegessé, elavulttá tette a céheket, a céhes keretek között működő kisipart. 1872-ben 

végül az országgyűlés törvényileg is engedélyezte minden nagykorú állampolgár számára a 

szabad iparűzést,
9
 majd 1884-ben az ipartestületek felállításával hallgatólagosan is 

feloszlatta a céheket, és valamennyi kézművest iparkamarába kényszerítette.
10

 

A dualizmuskorban meginduló nagyarányú iparosodás és az iparosodással megjelenő 

nagyvárosi életforma, a felgyorsult világ, az ipari termékek előállítói és a fogyasztók 

közötti szakadék elmélyülése egyfajta nosztalgiát ébresztett a régi szép időkkel és a tisztes, 

céhes iparral kapcsolatban. Az iparkamarák nem vállalták fel a céhes emlékek átvételét, 

sem a tárgyi, sem az írott emlékekre nem volt szükségük. Több száz év céhes írott és tárgyi 

emlékeinek eltűnése fenyegetett. Ebben a helyzetben nem kisebb személy vállalta magára a 

céhes emlékek megmentését, mint Rómer Flóris
11

 és Szádeczky-Kardoss Lajos.
12

 Szádecz-

kynek a magyar céhek történetéről írt munkája máig alapműnek tekinthető.
13

 Munkáján 

látszik, hogy azt igen gazdag forrásanyagra alapozta. Művében szisztematikusan 

összefoglalta a céhek belső életéről szóló információkat, nyomon követve azt az 

                                                 
8
 Jelen munka keretei nem engedik meg, hogy teljes historiográfiai áttekintést adjunk a magyar és külföldi 

céhkutatás múltbeli és jelenlegi eredményeiről. Ez egy készülőben lévő historiográfiai tanulmány feladata 

lesz. Ehelyütt csupán a legfontosabb állomásokat, kutatókat, irányzatokat soroljuk fel. 
9
 1872. évi VIII. tc. forrás: Corpus Juris Hungarici www.1000ev.hu (Az utolsó letöltés ideje: 2015. július 21.) 

10
 1884. évi XVII. tc. forrás: Corpus Juris Hungarici www.1000ev.hu (Az utolsó letöltés ideje: 2015. július 

21.) 
11

 Rómer Flóris (1815-1889) régész, művészettörténész, festőművész, egyetemi tanár, nagyváradi prépost, 

kanonok. A magyar régészet atyja, a modern régészeti kutatások megteremtője volt. 1869-től a Magyar Nem-

zeti Múzeum régiségtárának őre volt, neki köszönhető a múzeum mai céhes gyűjteményének létrehozása. 
12

 Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935) történészprofesszor, az MTA rendes tagja, a kolozsvári Ferenc 

József Tudományegyetem tanára. Kutatási területe elsősorban Erdély története, de 1872 után a magyar céhek 

történetével is behatóan foglalkozott. 
13

 SZÁDECZKY-KARDOSS, 1913. 

http://www.1000ev.hu/
http://www.1000ev.hu/
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inasfogadástól a mesterré válásig, sőt, a halálozásig, temetésig és a hátrahagyott árvák 

sorsáig. Később néhányan elmarasztalták nosztalgikus, gazdaságtörténeti szempontokat 

nélkülöző hangvétele miatt, mivel a céhekre nosztalgiával tekint, a modern iparnak a céhes 

iparosok szorgalma és minden részletre kiterjedő szakértelme nélkül összeomlást jósol, 

szinte piedesztálra emeli a jó erkölcsökkel és a vallásos élettel törődő szorgalmas 

mesterembert. Így például Eperjessy Géza már „a maga korában is avult szemléletű, 

hiányos és hibákkal teletűzdelt” munkának nevezi Szádeczky munkáját, a századfordulós 

céhirodalomról pedig úgy véli: „A millenium idején keletkezett céhtörténeti munkák szer-

zői jobbára műkedvelők” voltak.
14

 

A céhek szerepét túldimenzionáló szemlélet érthető volt saját korában, amikor a 

gomba módra szaporodó modern gyárak és nagyüzemek többé már nem adták meg 

futószalagszerű termelési módszerükkel a lassan, de jól elvégzett munka mindennapi 

örömét, és a termelésben automatává váló ember képe ijedelmet keltett, és így érthető 

nosztalgiával vágyódott mindenki a múlt átlátható kézművesipari műhelyei után. Ma már 

elavultnak tekinthető szemléletmódja ellenére műve kétségtelenül máig a céhes élet, a 

céhes szokások, a középkori magyar céhtörténet legteljesebb összefoglalásának tekinthető. 

A probléma Szádeczky művével ma is csupán az, hogy szemléletmódja és esetleges hibái 

néhol még a kortárs szakirodalomban is fellelhetők.
15

 

Szádeczky-Kardoss Lajos érdemei azonban kétségkívül elvitathatatlanok abban, 

hogy megértette a kérdés jelentőségét, javaslatot tett a céhes kultúra írott és tárgyi 

emlékeinek felkutatására és összegyűjtésére. Kezdeményezésére levéltárak, múzeumok, 

könyvtárak tömegesen mozdultak meg, hogy helyet adjanak a céhes élet emlékeinek. 

Habár Szádeczky előtt már mások is (Rómer Flóris, Ipolyi Arnold) felszólaltak a céhes 

emlékek gyűjtése mellett, Szádeczky adott ennek a kezdeményezésnek szervezett keretet. 

Így kerültek be a céhládák és egyéb tárgyi emlékek a múzeumokba (a céhládákban 

meglehetősen sok iratanyaggal), míg a területileg illetékes levéltárak az iratokat fogadták 

be. Sajnos, a legutóbbi időkig a múzeumok kézirattáraiban pihenő iratanyagot a néprajz-

                                                 
14

 EPERJESSY, 1967. 10. 
15

 Szádeczky művének negatív hatását egyetlen, sokatmondó példával jelezném: hivatkozik Mária Terézia 

1761-es céhrendeletére, s hivatkozását, elemzését minden későbbi szakmunka magától értetődően átveszi. 

Ugyanakkor a szakirodalom olvasásakor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy senki nem kereste a levéltárban 

az eredeti céhrendeletet és nem vizsgálta meg annak szövegét, kiadásának körülményeit, habár több másolati 

példánya fennmaradt. A rendelet másolatának megtalálásában posztumusz is szeretnék köszönetet mondani 

Dóka Klára professzorasszonynak. A rendelet lelőhelyei: MNL OL C 13 Liber regius 1761 – 1761. február 

23.; MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. február 16. Circularia; MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. március 

16. 
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kutatók és történészek meglehetősen elhanyagolták, a muzeológusok pedig – érthető 

okokból – szinte csak a tárgyi emlékekkel foglalkoztak.  

Szádeczky-Kardoss felhívása, majd később programadó munkája
16

 nyomán az 1870-

1910 közötti időszakban számos privilégiumlevél és mesterremek forráskiadása jelent meg 

Szilágyi Sándor, Rómer Flóris, Thaly Kálmán és mások tollából a Történelmi Tár és a 

Századok lapjain.
17

 A megjelent munkák egyértelműen a tisztes háziipart sirató, a céhes 

ipar eltűnését állami machinációnak, s nem a gazdaság és ipar fejlődése természetes 

velejárójának tekintő hangvételben íródtak. Historizáló, romantizáló stílusuk miatt ezeket a 

műveket ma már kevéssé használják, pedig a korabeli forráskiadási munkák igen 

értékesnek tekinthetők napjainkban is, hiszen megőrizték számunkra a források eredeti 

szövegét, amelynek azért van jelentősége, mert a történelem viharában azóta már több 

dokumentum eredetije elpusztult. Saját korukban pedig sokat segítettek abban, hogy a 

céhes kultúra emlékeit különböző közgyűjteményekbe mentsék. modern forráskiadási 

szempontokat, szervezett tematika mentén készült forrásgyűjtést azonban ne keressünk 

bennük. 

A Szádeczkyéket követő nemzedék a céhes iparral helytörténeti szinten foglalkozott. 

A két világháború közötti céhtörténeti irodalom jellemzője a helytörténeti kutatásokat 

kiegészítő, a dolgos múltat nosztalgiával visszaidéző, elsősorban hagyományőrző és 

néprajzi szempontokat figyelembe vevő megközelítés volt, alaphangja pedig a műhelyében 

szorgalmasan görnyedő, napi 14-16 órát, heti 6 napot dolgozó mester példaképül állítása. 

Ebben az időszakban tömegével jelennek meg a megyei és városi évkönyvekben az egyes 

települések (például Vác, Kalocsa, Késmárk, Esztergom, Debrecen, Nagykőrös stb.) 

céhtörténetéről szóló tanulmányok. A helytörténeti munkák közül kiemelkedik a korszak-

ban Dehény József munkája
18

 Kalocsa céheiről. A korszakban figyelemreméltó Lederer 

Emma (nem teljesen ideológiamentes, de kiváló) tanulmánya, amelyben a magyar céhek 

eredetét vizsgálja, s 15 évvel Szádeczky alapmunkájának megjelenése után leszámol azzal 

a téves elképzeléssel, hogy teljes egészében német céheket ültettünk volna át német 

iparosokkal együtt magyar földre.
19

 

Senki sem vállalkozott arra, hogy a céhes ipar fejlődését belehelyezze a gazda-

ságtörténetbe, senki sem készített összefoglaló munkákat. Üdítő kivételnek tekinthető 

                                                 
16

 SZÁDECZKY-KARDOSS, 1889. 
17

 A teljesség igénye nélkül lásd például: BÉKESI, 1883.; DEÁK, 1886.; FÖLDVÁRY, 1907.; HARSÁNYI, 1909.; 

REIZNER, 1894-1895.; RÓMER, 1877a; RÓMER, 1877b; TÁRCZY, 1909.; THALY, 1875. 
18

 DEHÉNY, 1922. 
19

 LEDERER, 1928. 



17 

 

Ember Győző doktori disszertációja,
20

 melyben bőséges források alapján, magas tudomá-

nyos igénnyel összefoglalja a helytartótanács iparfejlesztési és céhszabályozási törekvéseit. 

Azonban az ő disszertációjának fő témája sem a céhek elhelyezése a gazdaságtörténetben 

és a 18. századi iparfejlődésben, ezért a témával csak érintőlegesen foglalkozik. 

A ’30-as években jelent meg Domanovszky Sándor szerkesztésében a Magyar mű-

velődéstörténet, melyben az egyes fejezetek szerzői a céhes ipart már gazdaságtörténeti, 

művészettörténeti, szociológiai és néprajzi szempontok szerint is vizsgálták, és a kép-

anyaghoz a múzeumok tárgyi emlékeit használták fel.
21

 

Ha a két világháború közötti gazdaságtörténetről, és ezen belül a céhes iparról 

beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk Eckhart Ferenc nagyívű munkáját.
22

 Eck-

hart rendkívüli forrásismeretről és elemző készségről tesz tanúbizonyságot dolgozatában, 

melynek számos erénye mellett csupán egyetlen hibája van: egyoldalúan szemléli a bécsi 

udvar gazdaságpolitikáját. Míg a bécsi udvar nem egyes országokban, tartományokban, 

hanem birodalomban gondolkodott, Eckhart kizárólagosan magyar nézőpontból vizsgálja a 

18. század gazdaságpolitikáját, s úgy találja, Bécs szándékosan folytatott elnyomó politikát 

Magyarország ellen. Az udvar rosszindulatát látja abban, hogy Mária Terézia hanyagolta a 

magyar ipar fejlesztését és egyoldalúan a mezőgazdaságot akarta erősíteni. Magyarország 

mezőgazdasági termékeivel óhajtotta jóllakatni az örökös tartományokat, és ránk akarta 

kényszeríteni az osztrák ipar termékeit. Eckhart felismerte ugyan, de ennek ellenére nem 

vette figyelembe sem az uralkodó és tanácsadóinak összbirodalmi gondolkodását, sem 

Magyarország adottságait és lehetőségeit.
23

 Munkája minden pozitív eredményével együtt 

is máig tartó negatív hatást eredményezett a 18. századi gazdaságtörténet vizsgálatában. 

A korszak megítélésben mai napig fellelhető a gonosz, iparosodott Bécs által elnyomott, 

kényszerpályán mozgó szegény agrárország gondolata.
24

 

                                                 
20

 EMBER, 1933. 
21

 A különböző szempontú vizsgálatok az említett műben: BERLÁSZ, 1939.; HORVÁTH, 1939.; LEDERER, 

1939.; PAULINYI, 1939.; SZENTPÉTERY, 1939. Az említett tanulmányok a múzeumok tárgyi emlékeit nem 

elemzik, csak illusztrációnak használják fel. 
22

 ECKHART, 1922. 
23

 Ehelyütt jegyezném meg azt is, habár Eckhart többször említett munkájával teljes egészében nem lehet 

egyetérteni, de mindenképpen a munka erényei közé kell sorolni a lábjegyzetekben fellehető forrásköz-

léseket. Olyan dokumentumokat is közöl a Staatsrat és a Hoffinanz anyagából, melyek eredetije azóta már 

sajnos elpusztult. 
24

 A későbbi fejezetekben részletesebben is kifejtjük az itt felvetett problémát, különös tekintettel a bécsi ud-

var kameralista gondolkodását meghatározó Philipp von Hörnigk munkájának ismertetésére. 
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2.2. A magyar céhkutatás helyzete az elmúlt évtizedekben 

 

A II. világháború utáni nemzedék sem új lendületet, sem új szemléletmódot nem 

hozott a céhkutatásban, pedig Szűcs Jenő munkájában a várostörténet szemszögéből, a 

céheknek a város gazdaságában betöltött szerepe felől vizsgálta a céhes ipart. 

Megállapításai irányadóak lehettek volna a további céhkutatásokhoz: „Az árutermelés 

fejlődésének összfolyamata, s a város belső gazdasági, társadalmi szerkezetének vizsgálata 

nélkül a céhek története valóban nem több kuriózumok, különleges kijegecesedő szokások, 

hagyományos társadalmi rítusok sorozatánál.”
25

 A céhek történetének kutatásánál 

mindenképpen szükséges lenne tehát azokat szélesebb körben is, az összgazdaságban 

elfoglalt helyük és szerepük szerint megvizsgálni. 

A legtöbb céhtörténeti munka a közelmúltig csupán a céhek néprajzi, 

művészettörténeti, kézművesipartörténeti vonatkozásaival foglalkozott – legtöbbje nem is 

az országra vagy nagyobb tájegységeire, hanem egyes településekre kiterjedő helytörténeti 

igénnyel –, és a gazdaságban betöltött szerepüket csak felszínesen, vagy egyáltalán nem 

érintette, a céhek társadalomtörténeti szerepének vizsgálatához pedig el sem jutottak. Ezek-

kel a munkálatokkal kapcsolatban feltétlenül megemlítendő az elmúlt években rendszere-

sen működő Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipartörténeti Munkabizottságának, 

majd a Kézművesipartörténeti Egyesületnek munkássága, mivel az 1970-es és ’80-as 

években ez a munkacsoport volt az, mely ébren tartotta a céhkutatásokat, és hazai, 

valamint nemzetközi szimpóziumok szervezésével lehetőséget biztosított a céhkutatási 

eredmények publikussá tételéhez. 

Habár a céhek néprajzi vonatkozásairól, technikatörténeti aspektusaikról, művészet-

történeti szempontú vizsgálatairól (például céhládák, szerszámok leírása, motívumkutatás, 

mesterremekek elkészítése)
26

 széles körű ismeretekkel és irodalommal rendelkezünk, igen 

csekély, szinte elenyésző azon történészeknek a száma, akik a céhekben nem egy 

különleges, hagyományőrző egyesületet látnak, hanem az iparfejlődés egyik állomását, s 

történetük ábrázolásánál a gazdasági szerepükre – akár pozitív, akár negatív szerepükre – 

koncentrálnak. Szűcs Jenő fentiekben említett példaértékű, s máig irányadó munkája 

mellett gazdaságtörténeti szempontokat figyelembe vevő, céhekkel foglalkozó munkaként 

említhetjük még Bácskai Vera, Eperjessy Géza munkáit, Dóka Klára, Domonkos Ottó 

                                                 
25

 SZŰCS, 1955. 15. 
26

 DOMONKOS, 1977.; DOMONKOS, 1998a; DOMONKOS, 1998b; technikatörténeti, néprajzi, művészettörténeti 

és régészeti szempontú munkák bibliográfiai felsorolását nagy számban lásd: DOMONKOS – NAGYBÁKAY, 

1992. 39-60. 
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tanulmányait.
27

 Sajnos az említett munkák kivételével szinte senki nem próbálta meg 

céheinket az iparfejlődésben, a gazdaságban betöltött szerepkörében elhelyezni, a 16-17. 

századi céhek működéséről pedig alig tudunk valamit. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy 

a céhek történetének és működésüknek vizsgálata nem csupán gazdaságtörténeti 

szempontból lehetséges. Hódoltságkori céheinkről meglepő adatokat tárt fel Szakály 

Ferenc, Hegyi Klára, Rúzsás Lajos.
28

 Kutatásaik alapján kiderült, hogy a mezővárosokban 

a török hódoltság idején is folyamatos volt a céhek működése és fejlődése, hagyomá-

nyaikat őrizték, megtartották, habár külföldi vándorlásaikkal felhagytak, ami egy idő után 

technikai-technológiai elszigetelődést eredményezett számukra. Azonban a hódoltsági 

területen lévő mezővárosokban, településeken továbbélő céhes ipar nem újonnan betelepült 

iparosok kezdeményezése útján jött létre, hanem a hódoltság előtti gazdasági élet szerves 

folytatása, annak továbbélése.
29

 De hogy a királyi Magyarországgal összefüggésben ez a 

gazdasági kontinuitás létezett-e a céhek viszonylatában a területi megosztottság ellenére is, 

s ha igen, mi módon, egyelőre még teljes egészében feltáratlan, és ennek a kérdésnek a 

megválaszolása a jövő kutatási feladatai közé tartozik. Mindenesetre érdemes ehelyütt 

megjegyeznünk, hogy a 16-17. század folyamán a Habsburg uralkodók számos céhprivi-

légiumot erősítettek meg hódoltsági területen belül vagy annak határán működő céhek 

részére is.
30

 

Sajnos a ’70-es évekre a köztudatban megtörtént – Bácskai Vera szavaival élve – az 

ún. „céhmítosz” kialakulása.
31

 Ez egész pontosan azt jelentette, hogy a céhek vizsgálata 

egyre inkább azok szervezetére, belső életére, karitatív tevékenységére, szerszám, mester-

remek stb. leírásokra korlátozódott, de a céhek vizsgálatának főbb szempontjai Bácskai 

Vera szerint a termelés, a piac, az értékesítési lehetőségek kellett volna, hogy legyenek. 

Amíg a céheket nem vizsgálják a gazdasági életben elfoglalt helyük, ott betöltött szerepük 

szerint, addig nem is lehet szó a céhek jelentőségének megállapításáról, értékeléséről. 

                                                 
27

 BÁCSKAI, 1965.; EPERJESSY, 1963.; EPERJESSY, 1967.; DOMONKOS, 1979.; DOMONKOS, 2002.; DÓKA, 

1970.; DÓKA, 1979a; DÓKA, 1979b 
28

 HEGYI, 1985.; SZAKÁLY, 1985.; RÚZSÁS, 1971. 
29

 SZAKÁLY, 1971. 
30

 Néhány példa: MNL OL A 57 9. kötet 834.: A jászberényi céhek II. Ferdinándtól kapott kiváltságait erősíti 

meg III. Ferdinánd 1646-ban.; MNL OL A 57 10. kötet – Confirmatio articulorum Contubernij Smigmatorum 

oppidj Nagy Kallo 1650.; MNL OL A 57 17. kötet 105-108. Concessio Articulorum pro Sutoribus Districtus 

Jauriensis Turcis Tributarys 1681. Érdemes megemlíteni a szatmári szabó céh (MNL OL A 57 – 9. kötet 319-

326.) 1640-ben III. Ferdinánd király által megerősített céhlevelét is, ahol a török területekre való kapcsolatra 

utal az is, hogy az országban általánosan elterjedt (igaz különböző hosszúságú) sing mértékegység mellett 

használták a türet (rőf) mértéket is, mely bizonyosan török hosszmérték volt, pontos mérete máig ismeretlen, 

s a szakirodalom a magyar térfélen történő használatát sem tartotta eddig valószínűnek (erre nézve: BOGDÁN, 

1990.) 
31

 BÁCSKAI, 1972. 
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Bácskai Vera programot is adott: meg kell vizsgálni, milyen mértékben nyílt lehetőség a 

céhen kívüli iparfejlődésre, mi lett a céhen kívül rekedt szakképzett réteg sorsa, milyen 

jellegű és mértékű volt a mezőgazdaság és a kézműipar kapcsolata, valamint vizsgálni 

kellene a kézművesek mobilitását. A kutatók figyelmébe ajánlott mindaddig elhanyagolt 

forrásokat: céhkönyveket, céhnyilvántartásokat, melyekből mindezek, vagy hasonló adatok 

kinyerhetők lennének. 

Míg a külföldi gazdaságtörténeti szakirodalomban egymást érik a céheket az 

iparfejlődésben elhelyező, átfogó képet adó monográfiák, céhdokumentumok – s nemcsak 

privilégiumlevelek! – forráskiadásainak megjelentetése,
32

 Magyarországon Szűcs Jenő, 

Bácskai Vera, Eperjessy Géza, Domonkos Ottó monográfiáin kívül csupán egy-két gazda-

sági szempontból közelítő tanulmány jelent meg, ugyanakkor céheink tárgyi emlékeinek 

művészettörténeti, néprajzi feldolgozása, szokásaiknak, hagyományaiknak szintén néprajzi 

szempontú megközelítése – mint már említettük – igen gazdag irodalmat teremtett.
33

 

Sajnos a néprajztudományon kívül a céhes forrásokat – mind az írott, mind a tárgyi 

forrásokat ideértve – más rokontudományok, mint például a művészettörténet, kultúr-

történet, társadalomtörténet, művelődéstörténet kevéssé vagy egyáltalán nem fedezte fel 

magának. De olyan tudományágak is, mint például az orvostudomány története a borbély 

és fürdős céhek kutatásában kiváló forrást találhatna.
34

 A fegyverkovácsok, kardcsiszárok, 

páncélingkészítők, és a hasonló céhek a hadtörténetírásnak is hasznos anyagot kínálnak. 

Amikor a ’70-es évek céhtörténeti kutatásairól beszélünk, semmiképpen sem szabad 

elfeledkeznünk a már említett Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi 

Bizottságának Kézművesipartörténeti Munkabizottsága (MTA VEAB) tevékenységéről. 

A VEAB 1975-ben alakult, feladata a magyarországi céhtörténeti kutatások koordinálása 

volt. Az ország különböző pontjain és intézményeiben zajló munkálatokat kiterjesztette és 

mintegy három évtizeden át irányította.
35

 Nemcsak egy-egy régió szakembereit fogta 

össze, tevékenysége országos hatókörű volt. Az 1970-es évektől 2001-ig tíz alkalommal 

                                                 
32

 Az összes vonatkozó művet hely hiányában nem sorolhatjuk fel, de kiváló forráskiadások például: FIS-

CHER, 1957., ŠPIESZ, 1978., BAUMANN, 1986., LETZING, 1999. 
33

 Ez az irodalom valóban olyan gazdag, hogy itt nem sorolhatjuk fel részletesen. Bibliográfiai 

összefoglalását lásd: DOMONKOS – NAGYBÁKAY, 1992.; újabban SZULOVSZKY, 2005. Folyamatosan bővülő 

céhkutatási hírekkel és irodalommal: http://iparmuzeum.hu. 
34

 A debreceni sebész és borbély céh például igen részletes „mesterremek” leírást ad, mely sokat elárul a 

korabeli érvágásról, köpölyözési technikákról (MNL OL A 57 37. kötet 459-465.) Forráskiadásra SZLATKY, 

1977.; a borbély-sebész céhre legújabban KINCSES 2000. és KINCSES, 2016a. 
35

 Az akadémiai bizottság működésének történetére, eredményeinek értékelésére, összefoglalására lásd: 

DÓKA, 2002.; ÉRI, 2002.; KAPOSI, 2002.; PALÁDI-KOVÁCS, 2002.; SZULOVSZKY, 2002a; VERES 2002.; 

MÁRKUSNÉ, 2012. Áttekintően az említett céhes adatbázis előzményeként lásd: KINCSES-RÁBA-TUZA, 2014. 

és KINCSES-TUZA, 2015. 

http://iparmuzeum.hu/
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rendezett tudományos tanácskozásokat, melyeken a szakemberek: társadalom- és gazda-

ságtörténészek, néprajztudósok, muzeológusok, levéltárosok időről időre kijelölték a 

kutatások időhatárát, tematikáját, tárgyát, határait, lehetőségeit, főbb szempontjait. 

1978-tól nemzetközi szimpóziumokat is szerveztek.
36

 Ennek jelentőségét nem lehet 

eléggé hangsúlyozni, különösen a magyar gazdaság-, ezen belül a céhes vagy ipartörténeti 

kutatások és nemzetközi kapcsolatainak mai, aktuális állapotát tekintve.
37

 Az akadémiai 

bizottság tevékenysége, illetve a céhes történeti kutatás a magyar történet- és néprajz-

tudomány egészét tekintve, annak nemzetközi kapcsolatrendszerében kiemelkedő volt, 

hiszen a négy nagy Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpóziumon (1978., 1982., 

1986., 1994.) az 1990-es évek közepéig folyamatosan vettek részt európai, elsősorban 

német, osztrák és cseh, valamint svájci, szlovák, lengyel, horvát, flamand, spanyol, svéd, 

szlovén és a baltikumi államokból érkező szakemberek.
38

 

A 2001 októberében megtartott, számvetés céljából összehívott kétnapos budapesti 

X. Kézművesipartörténeti Szimpóziumnak kiemelkedő jelentősége volt. A kutatások első, 

harminc éves szakaszát zárta le, előadásai jegyzetekkel ellátva a tanácskozás után 

publikussá váltak, az Ipartörténeti Könyvtár második kötetében kerültek kiadásra.
39

 Ám ez 

a tudományos tanácskozás már nem akadémiai keretek között zajlott. Az 1990-es évek 

közepétől ugyanis az anyagi támogatás előbb jelentősen csökkent, majd megszűnt: a 

Veszprémi Akadémiai Bizottság működése egyre komolyabb akadályokba ütközött.
40

 

 

2.3. A céhtörténeti kutatások jelene 

 

2.3.1. A céhkutatások új lehetőségei 

 

A pénzügyi támogatás megszűnése oda vezetett, hogy a céhtörténeti kutatások 

vonatkozásában sajnos megszűnt az európai fórumokon a magyar kutatók részvétele is. Az 

intézményes keretek adta lehetőségek és az anyagi erőforrások hiányában a magyarországi 

                                                 
36

 A szimpóziumok előadásainak bibliográfiája: SZULOVSZKY, 2002a. 171-195. 
37

 Ezekről részletesebben lásd alább. 
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céhkutatás műhelymunkák sokaságára esett szét, anyagi erőforrások hiányában itthon sem 

lehetett nemzetközi konferenciákat szervezni. Mindez azt eredményezte, hogy a magyar-

országi kézművesipar-történeti kutatások – melyek, mint említettük, elsősorban a magyar 

történet- és néprajztudomány területén európai viszonylatban is kiemelkedők voltak,– 

elszigetelődtek a magyar tudományos élet perifériáján mozogtak. 

A másik továbblépési lehetőség az intézményes keretek megszűnése után egyfajta 

nyitás volt a kézműves mesterséget gyakorlatban folytatók felé – német mintára egy 

egyesület létrehozása jelenthette a legmegfelelőbb szervezeti formát. Ily módon a céhtör-

ténettel foglalkozók elsősorban anyagi támogatást reméltek kutatásaikhoz a kézműves 

mesterséget gyakorló szakembereket tömörítő szervezetektől, első sorban a magyar Keres-

kedelmi és Iparkamarától. Anyagi támogatások, pályázati lehetőségek felhasználásának 

reményében alakult meg 2002-ben Szulovszky János elnöklete alatt a Magyar Kézmű-

vesipari Egyesület az MTA Néprajzi és Történettudományi Intézetének keretein belül. 

Mindez új korszakot nyitott a kézművesipar-történeti kutatásokban és azoknak 

egyfajta profilváltását eredményezte. A fentebb említett legfontosabb várakozásokon kívül, 

melyek nem teljesültek, azért pozitív eredményt is hozott: a kutatók úgy érezték, hogy 

addigi eredményeiket meg kell osztaniuk a szélesebb hazai érdeklődő közönséggel is. 

E célból az egyesület két könyvsorozatot indított útjára: egy 4-5 ív terjedelmű, az oktatási 

intézmények hallgatóinak, tanárainak és a gyakorló iparosoknak szánt olvasmányos, a 

különböző iparágak történetéről szóló kiadványt, továbbá egy, a tudományos igényeket 

kielégítő, monográfiákat és tanulmányköteteket tartalmazó sorozatot (Ipartörténeti 

Könyvtár), melynek első darabja azonnal, még 2002-ben megjelent.
41

 

 

2.3.2. A céhkutatások továbblépési lehetőségei 

 

A kutatásokat összegző Dóka Klára 2001-ben a szimpóziumon megállapította, hogy 

amikor 1994-ben nyolc éves szünet után a kézművesipar-történeti munkabizottság ismét 

összeült, a résztvevők még a korábbi, társadalomtörténeti megközelítésű vizsgálati 

szempontok folytatása mellett döntöttek. Ugyanakkor „egyre világosabbá vált, ...hogy ez a 

téma kimerült, hiszen 1990 után a társadalomtörténet kutatói nem a hajdan volt 

kézművesek viszonyai iránt érdeklődtek.” Majd hozzátette: „Domonkos Ottó helyesen 
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ismerte fel, hogy a továbblépés csak új, eddig mellőzött, feltáratlan témák kiválasztásával 

lehetséges.”
42

 

Téma pedig bőven akad a jelen és a jövő kutatóinak. 

A jövő céhtörténeti kutatásának egyik legfontosabb feladata a céhek ipartörténeti 

szerepének feltárása, annak bemutatása, elhelyezése Magyarország gazdaságtörténeti 

fejlődésében, sőt, a Habsburg-birodalom gazdaságtörténetében, hiszen gyakran megfeled-

kezünk arról, hogy Magyarország nem önálló területi egységként, hanem egy nagy 

birodalom részeként létezett korszakunkban.
43

 

Tudjuk, hogy a céhek a középkori működési módjukon, bevett gyakorlataikon szinte 

semmit nem változtattak, elavult privilégiumaikhoz körömszakadtig ragaszkodtak. 

A rendelkezésünkre álló, főleg múzeumokban, kisebb részt vidéki levéltárakban őrzött 

egyéb céhiratok alapján azonban meg lehetne vizsgálni, vajon változott-e a céhtagok 

életvitele, életminősége a 14. századtól a 19. századig.
44

 

Az a kérdéskör is feltárásra vár, hogyan viszonyultak egymáshoz a megyék és a 

területükön élő céhek. Hiszen a kora újkorban a felső szintű állami céhszabályozást 

pótlandó, a megye próbálta felügyelni a céheket.
45

 Vajon meddig terjedt ki ez a felügyelet? 

Számos limitációt ismerünk, melyeknek nagy részét az Akadémia Néprajzi Intézetének 

kutatócsoportja az elmúlt években megjelentette.
46

 De mennyire tartották be a céhek a 

limitációkat? Milyen retorzióval élt vagy élhetett a megye a limitációt be nem tartókkal 

szemben? Ezek a kérdések ma még mind megválaszolatlanok, s tovább vezetnek minket 

egy újabb kérdéskörhöz: az igazságszolgáltatáshoz. 

A 18. századi céhprivilégiumok szinte mindegyike tartalmazza a céhmesternek azt a 

jogát, miszerint a céhek belügyeit érintő ügyekben, valamint bizonyos pénzösszegig, 

általában 1 Ft-ig terjedő egyéb ügyekben a céh ítélkezhet a céhtagok felett, ezen az össze-

gen felül, illetve főbenjáró bűnesetekben a várost illeti a bíráskodás joga. Feldolgozásra vár 

a céhek belső bíráskodásának mechanizmusa, illetve feltárásra várnak a városnak, 
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mezővárosnak, adott esetben a mezőváros földesurának bírósági fórumain megjelenő 

esetek.
47

 

Vizsgálatra vár az a kérdés is, mi történt a céhen kívül rekedt legényekkel. Habár 

III. Károly és Mária Terézia rendeletei arra irányulnak, hogy a legények céhbe jutását meg-

könnyítsék, illetve hozzásegítsék őket a céhen kívüli iparűzéshez, nem tudjuk, mennyire 

könnyítettek ezek az intézkedések ténylegesen a legények helyzetén, s valóban volt-e mód-

juk, hogy kontáriparosként megélhetést találhassanak. Jelenleg azt sem tudjuk, az egyes 

céhek mennyi legényt foglalkoztattak, mely iparágakban, hány legény rekedt kívül a céhen, 

és ezek letelepülve miből éltek.
48

 Az egyes településeken bizonyos meghatározott időpon-

tokban elvégzett, a kontárok helyzetére vonatkozó vizsgálatok pontos válaszokat adhatnak 

ezekre a kérdésekre. 

A céhkutatás Szádeczky-Kardoss Lajos céh-mentő akciója óta, alig száz év alatt 

nagyot lépett előre. A felsorolt problémák új kutatási irányokat nyithatnak meg, melyeket 

az európai céhtörténetbe ágyazva kell vizsgálnunk.
49

 Mindeközben nem feledkezhetünk 

meg arról sem, hogy a számítógép adta lehetőségek új távlatokat nyitnak meg a mai 

kutatók előtt, a céhtörténet kutatásakor is. 

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk a Veszprémben útjára bocsátott 

„Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében” című konferenciasorozat, melyet évenként 

szándékoztak megrendezni más-más kézművesipari ágra tematizálva,
50

 de azóta sajnos 

szintén anyagi okok miatt elhalni látszik.
51

 Évenként megrendezésre kerül azonban immá-

ron 2001 óta „A kézművesség évezredei a Kárpát-medencében” címmel az a konferencia-

sorozat, mely kirakodóvásárral, kézműves bemutatókkal egybekötve minden alkalommal 

más-más helyszínen kerül megrendezésre. 2001-ben Egerben indult útjára, majd 

Kecskemét, Esztergom, Sopron, Pécs után 2014-ben Győrbe, majd 2015-ben Kaposvárra 

érkezett. Reméljük, a kezdeményezés folytatódik. 
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2.3.3. A céhes emlékek számítógépes feldolgozásának eredményei 

 

Az 1970-es évek elején, amikor még sem az egyetemeken, sem a Magyar Tudo-

mányos Akadémia kutatóintézeteiben sem volt elterjedt a számítógépek használata, 

különösen nem a humán tudományok területén, már megjelent az igény a céh- és ipartör-

téneti kutatások adatainak számítógépes feldolgozására. Ennek az igények a felismerői és a 

program elindítói nem történész, muzeológus, néprajzos, levéltáros szakemberek, hanem a 

kutatásokhoz, gyűjtésekhez magánszorgalomból és érdeklődésből csatlakozott, de már 

ekkoriban számítógépet használó amatőr pártoló tagok voltak.
52

 Bartócz József a 

veszprémi tanácskozáson bemutatta a Veszprém megyei céhek dokumentumainak lyukkár-

tya rendszerrel feldolgozott nyilvántartását. Az akkoriban igen modern eljárásnak számító 

lyukkártyarendszerrel 16 különböző őrzőhelyen lévő céhes tárgyat és iratot rögzített. 

A példa nyomán született meg a döntés 1971-ben a magyarországi céhes kézműipar írott és 

tárgyi emlékeinek teljes körű, levéltárakban, múzeumokban, könyvtárakban és 

magángyűjteményekben lévő összegyűjtéséről, egy céhkataszter elkészítéséről.
53

 

A számítógépes feldolgozás eredményeképpen 1975-76-ra elkészült a magyarországi 

céhes kézművesipar forrásanyagának kataszterét tartalmazó első két kötet, amit tíz év 

múlva a céhes árszabások forrásainak kétkötetes katasztere követett. Végül 1992-ben és 

1994-ben jelent meg a kézművesipari műhely- és szerszámkataszter kétkötetes gyűjtemé-

nyi katalógusa.
54

 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a céhes forrás-kataszterek nemcsak 

magyarul, hanem német és angol nyelven is megjelentek. A kétkötetes céhkataszter alap-

mű, mely kb. 220 mesterség ezer településen működő, több mint 4500 céhszervezetének a 

kötet készültének időpontjában fellelhető tárgyi és írásos emlékeit tartalmazza, és Magyar-

országon ez volt az első olyan közgyűjteményi segédlet, melynek összeállításában a 

számítástechnikát alkalmazták. 

Dóka Klára véleménye szerint a céhkataszter két alapvető kívánalomnak nem tudott 

megfelelni. Nem sikerült összegyűjteni az utódállamok levéltárainak és múzeumainak 

anyagát, valamint az alkalmazott számítógépes program nem tudta értelmezni és beépíteni 
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más levéltárak és múzeumok mellett például a Magyar Országos Levéltár, közelebbről is a 

helytartótanács (a rendszer számára) bonyolult, 18. században kialakult jelrendszerét.
 55

 

Az 1990-es évek közepétől, amikor a számítógép használata a kutatóhelyeken és 

közgyűjteményekben mindenhol általánossá vált, a céhtörténeti kutatások szervezeti kere-

tei, intézményi háttere és anyagi támogatása jelentős mértékben csökkent.
56

 A hiányzó, 

célzott támogatást a helyi kutatási programok (OTKA, NKA) nem pótolhatták. A céhtör-

téneti kutatások már nem egy közös szakmai koordináció keretein belül, országos méretek-

ben, hanem egy-egy kutatóhelyhez, személyhez, a kutatások témavezetőinek egyéni 

kutatási terveihez és elképzeléseihez kapcsolódóan, egymástól elszigetelten folytatódtak. 

Nem átfogó, országos kutatási programokról volt tehát szó, hanem egy-egy téma, rész-

terület vizsgálatáról, a kézműves céhek múltjának egy-egy részletét megvilágító mun-

kákról. 

A 2002-ben megalakult Kézművesipari Egyesület a kezdetektől fogva célul tűzte ki 

egy átfogó, immár a modern kor követelményeinek megfelelő, országos lefedettségű, 

levéltárakat és múzeumokat egyaránt érintő céhtörténeti adatbázis létrehozását is. Az 

adatbázis ezúttal már a történeti Magyarország területére kiterjedő kutatást is jelentett 

volna. Ennek a célkitűzésnek részeként végezhette Kassán Dóka Klára céhes forrásokat 

feltáró munkáját is.
57

 

Ugyanakkor mindezzel párhuzamosan folytatódott az egyes levéltárak és múzeumok 

írott céhes forrásainak számbavétele, rendezésük, katalogizálásuk, a segédletek készítése. 

A múzeumok között a Nemzeti Múzeum járt élen. Feldolgozták az Ipartörténeti 

gyűjtemény céhtörténeti emlékeit, és eredményeiket folyamatosan publikálták a Folia 

Historica hasábjain. Ennek nyomán több hazai, megyei múzeum évkönyvekben számolt be 

a tárgyi és írott céhemlékek feltárásáról.
58

 A levéltárak kezdeményezései közül kiemelendő 

a Magyar Országos Levéltár tematikus mutatója, melyet Trostovszky Gabriella állított 

össze, sajnos ennek csak első kötete (a kormányhatóságok levéltárainak céhes iratai) 

készült el.
59

 

A konkrét témák, a regionális, országos szinten értékelhető folyamatok, tendenciák 

átfogó analízisei, a nagy ívű feldolgozások időszaka után tehát elérkezett a részered-

ményeket tartalmazó tanulmánykötetek, a konferenciakötetek, egy-egy új, de nem átfogó 
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vizsgálatokról beszámoló monográfiák elszigetelt kiadásának, s főleg a korábbi kutatási 

eredmények publikációit tartalmazó szakbibliográfiák összeállításának időszaka.
60

 

Az eddigi tapasztalatok, a nyilvántartási rendszerek informatikai fejlődése, a határa-

inkon kívül eső, szlovákiai és erdélyi levéltárakban és múzeumokban a kutatás szempont-

jából jelentkező pozitív szemléletváltás, valamint nem utolsósorban megfelelő felkészül-

ségű, az európai levéltári nyilvántartási rendszereket ismerő számítástechnikai szakember 

segítsége tette lehetővé, hogy egy egységes, ugyanakkor a nemzetközi koordináták között 

is használható új céhes adatbázisra gondolhassunk.
61

 Az OTKA támogatásával 2012-ben 

megkezdett program
62

 célja a magyarországi céhes adatbázis kiépítésének elindítása az 

1526-1761 közötti időszakra vonatkozóan, a területi lefedettséget illetően teljes körűen, 

vagyis beleértve a mai Magyarország határain kívül eső területeket is: történelmi városa-

inkat, megyéinket és egyéb közigazgatási egység alá tartozó településeket. A 2012-ben 

megkezdett munkálatok eredményeképpen 2016-ra kiépült egy korszerű, az európai 

normáknak megfelelő, az európai adatbázisokkal is kompatibilis céhes adatbázis.
63

 

A Magyarországi Céhes Adatbázis az egyik olyan magyarországi számítógépes adatbázis, 

melynek segítségével nemcsak hazai, hanem külföldi közgyűjtemények forrásaihoz egya-

ránt kapcsolódó adatokat kaphat a hazai és nemzetközi tudományos kutatás. 

 

2.4. A magyar céhkutatások helye az európai tendenciákban 

 

Mint azt már említettük, a Veszprémi Akadémiai Bizottság 1978-tól nemzetközi 

szimpóziumokat is szervezett a céhkutatás területén. Az 1990-es évek közepéig folyama-

tosan vettek részt európai, elsősorban német, osztrák és cseh, valamint svájci, szlovák, 

lengyel, horvát, flamand, spanyol, svéd, szlovén és a baltikumi államokból érkező 

szakemberek. Sajnos az anyagi források lecsökkenése, majd elapadása, a nemzetközi fóru-

mokon való részvételt is erősen korlátozta. 

Miközben az 1970-es és 1980-as években a céhkutatások erősen a hazai céhtörténet 

feltárására, s ennek a kutatásnak a nemzetközi fórumokon való bemutatására korlátozódott, 
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 Ezt a tendenciát írja le, annak értékelése nélkül: PALÁDI-KOVÁCS, 2002. 
61

 Ennek a digitális feldolgozásnak a szükségességét hangsúlyozta SZULOVSZKY, 2012. 
62

 Az OTKA-kutatás technikai száma: TRT K 101 669, 2015-ben zárult le. 
63

 A Magyarországi Céhes Adatbázis (MCA) bemutatása itt nem feladatunk. Létrejöttének körülményeire, az 

adatbázis részletes bemutatására, használhatóságára lásd: KINCSES-RÁBA-TUZA, 2014.; KINCSES-TUZA, 

2014., KINCSES-TUZA, 2015. 
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a 2000-es években ez a tendencia is megváltozni látszik.
64

 Heinz Gerhard Haupt 2002-ben 

ugyanarra a megállapításra jut, mint Bácskai Vera 30 évvel korábban: le kell számolni a 

„céhmítosszal”, és újra kell értékelni a céhek gazdaságban betöltött szerepét.
65

 

2006-ban Philipp Hofmann Thomas Buchner könyvének ismertetésekor új 

irányvonalakat és célokat is kijelölt.
66

 Hofmann szerint a régebbi céhes kutatások azt állí-

tották, hogy a céhes szervezet megmerevedett, és nem volt képes a modern korban 

továbbfejlődni. Szerinte Josef Elmer és Heinz Gerhard Haupt új szemlélete mentén kell 

folytatni a céhtörténeti kutatásokat: a céheket el kell helyezni a szociális és kulturális 

fejlődésben. A céhek ugyanis nem egy zárt rendszerben működnek, mely nem képes 

modernizálódni és kizárja a konkurenciát. A céh – s ebben egyetért Buchner ismertetett 

művével – valóban érdekvédelmi rendszer, mely segít a tagoknak megoldani a problé-

mákat, és együttgondolkodást biztosít. 

A céhek szerepének újraértékelésére, szerepüknek és jelentőségüknek szélesebb 

körben való újragondolására 2013-ban került sor: a Zentralverband des Deutschen Hand-

werks titkára, Titus Kockel a következő programadó és vitaindító közléssel összegezte az 

európai céhkutatások helyzetét: „A kézműipar történetének kutatása parlagon hever.”
67

 

S valóban, ha a legnagyobb gazdaságtörténeti folyóiratokat és monográfiákat áttanulmá-

nyozzuk, úgy találjuk, hogy a 20. századi gazdasági folyamatok megértése és feldolgozása 

a nyugat-európai történetírásban és céhkutatásban az elmúlt néhány évtizedben szinte 

teljesen háttérbe szorította a korábbi időszakokat.
68

 A céhtörténeti kutatásokat a várostör-

téneti kutatások keretein belül folytatták, s a téma elsősorban várostörténeti konferen-

ciákon bukkant fel. Szinte az egyetlen kivétel az utrechti egyetemen szervezett 2006-os 

céhtörténeti konferencia volt.
69

 

                                                 
64

 Az 1960-2000. közötti időszak jelentős svájci, német, francia, osztrák kutatási eredményeit itt most nem 

mutatjuk be, ez a már említett historiográfiai tanulmány feladata lesz. A magyar kutatások szempontjából 

legjelentősebb külföldi irodalom ebben a korszakban a céhkutatásokra nézve Gustav Otruba és Anton Špiesz 

tanulmányai és monográfiái. 
65

 HAUPT, 2002. 9. 
66

 Az ismertetett könyv Thomas Buchner: Möglichkeiten von Zunft. Wiener und Amsterdamer Zünfte im 

Vergleich (17-18. Jh.), Wien, 2004. A programadó ismertetés: HOFMANN, 2006. 
67

 „Die historische Forschung des Handwerks liegt brach.” Titus Kockel programindító konferencia 

felhívása: http://www.hsozkult.de/event/id/termine-21505 (Az utolsó letöltés ideje: 2016. január 18.) A kon-

ferencia anyaga új problémafelvetésekkel: KOCKEL, 2014. 
68

 Például a legjelentősebb német szakmai folyóirat, a Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

elmúlt 30 évben megjelent cikkeit végignézve nem találunk az 1850-es éveknél régebbi tematikájú írást. De 

említhetnénk még a Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte kutatóintézetet, mely 

2009-ben közzétett programjában a céhes háziipar átalakulásának vizsgálatát hirdette meg, szintén kizárólag 

19-20. századi vonatkozásban. 
69

 The Return of the Guilds. Utrecht University, 5-7 October 2006. A konferencia programja, és az elhangzott 

előadások szövege: http://www.iisg.nl/hpw/return-guilds.php (Az utolsó letöltés időpontja: 2015. szeptember 

27.) 

http://www.hsozkult.de/event/id/termine-21505
http://www.iisg.nl/hpw/return-guilds.php
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A Zentralverband des Deutschen Handwerks a német iparkamara támogatásával a 

céhes ipar írásos emlékeinek feldolgozását tűzte ki feladatként maga elé, olyan leletmentő 

céllal, amit Magyarországon Szádeczky 100 évvel korábban hirdetett. A modern kor köve-

telményeinek megfelelően nemzetközi együttműködésben és számítógépes adatbázisban 

gondolkodnak.
70

 

A másik, nemzetközi szintű, és mindenképpen említést érdemlő kezdeményezés a 

Padovai Egyetem (Università di Padova) és a párizsi székhelyű Ècole des Hautes Ètudes 

en Sciences Sociales közös koordinálásban működő nemzetközi kutatócsoport, a Europae-

an Labour History Network (ELHN) munkája. A kutatócsoport 2014-ben indult útjára, 

célja a céhes ipar történetének európai szintű kutatása a középkortól a céhek felbomlásáig, 

meghatározott tematika és kutatási területek mentén. A mai magyar céhkutatás jelentős 

eredményeként könyvelhetjük el, hogy a munkacsoportba magyar kutatók is meghívást 

kaptak, és a szervezet első workshop-konferenciáján megszólalhattak.
71

 

Összességében elmondható, hogy a magyar céhkutatások cseppet sem maradnak el 

az európai normáktól, és napjainkban széles lehetőség nyílt a magyar céhkutatók számára, 

hogy munkájukkal nemzetközi fórumokba is bekapcsolódhassanak, és a magyar céhek 

történetét, fejlődését, a kutatási eredményeket nemzetközi viszonyrendszerbe helyezhes-

sék, annál is inkább, mivel rendelkezésre áll a külföldi fogadókészség is. 

                                                 
70

 A 2013-ban első ízben megrendezett konferenciát 2015 júniusában újabb konferencia követte Hagenben, 

ahol a már említett MCA ismertetése is helyet kapott, s ezzel kapcsolatban a hosszú távú együttműködés is 

szóba került. 
71

 KINCSES, 2015., és TUZA, 2015.  



30 

 

3. A magyar céhek helyzete a 17-18. század fordulóján 

 

A 16-17. században Magyarországon nem létezett államilag szabályozott céhpolitika, 

ipartörvény, vagy bármiféle iparűzésre vonatkozó uralkodói rendelet. Céhek alapítását a 

város vagy a földesúr engedélyezte (néhol püspöki alapítású céhekről is tudunk), és csak 

kivételes esetben erősíttették meg a céhek privilégiumleveleiket az uralkodóval is, annál is 

inkább, mivel ez ugyancsak költséges eljárás volt. Ráadásul a földesúr vagy egy szabad 

királyi város pártfogása kézzel fogható volt, míg az uralkodóé nem, tehát feleslegesnek is 

tűnt a királyi megerősítés, s erre ebben az időszakban még az állam sem törekedett.  

A 16-17. század gazdaságpolitikáját elsősorban a török háborúk, a hadsereg ellátása, 

a kamarai jövedelmek minél pontosabb beszedése és biztosítása határozta meg. Ebben a 

helyzetben modern értelemben vett célirányos, állami felügyeletet igénylő céhpolitikáról, 

„iparfejlesztésről” nem beszélhetünk, erre ekkor az adott körülmények között nem volt 

lehetőség. A céhek többnyire a helyi igényeket elégítették ki, áruikkal a környékbelieket és 

(elsősorban a pék és mészáros céhek) a hadsereget látták el, és maguk sem törekedtek, az 

adott körülmények között nem is törekedhettek többre. 

Az országgyűlésen először 1659-ben jelent meg a kézműves, mint országos „prob-

léma”. A kézművesek áruikat a különböző megyékben nem ugyanolyan áron adták,
72

 és ez 

az áruk beszerzését egyenlőtlenné tette, megnehezítette. Állami szinten az 1659. évi 71. 

tc.
73

 szabályozta először országos hatáskörrel jogilag a kézművesipari termékek piaci 

értékesítésének feltételeit, de az árszabásokat és az ellenszegülők büntetését a megye 

hatáskörébe utalta.
74

 Jellemző módon kiemelte a törvény a mészárosokat, akik fontos 

szerepet játszottak a hadsereg húsellátásban. A hadsereg gabona- és kenyérellátását biztosí-

tandó, a molnárok felügyeletére, a malmok karbantartására vonatkozó különböző előírá-

sokkal és megkötésekkel is bőven találkozunk a molnárok céhleveleiben.
75
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 Az MTA Néprajzi kutatóintézete az elmúlt években a megyei levéltárak gazdag anyagából számos 

limitációt jelentetett meg: FLÓRIÁN, 1995.; CSUKÁS, H. 1996.; FLÓRIÁN, 1997.; FLÓRIÁN, 1998.; FLÓRIÁN, 

1999., CSUKÁS, H. 2004. 
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 Corpus Juris Hungarici http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4153 (Az utolsó letöltés ideje: 

2015. augusztus 30.) 
74

 1659. 71. tc. értelmében az eladó áru értékének nagyságát a megye határozta meg, és ha ez ellen valaki 

vétett, vagy az árszabást nem volt hajlandó elfogadni, a megye megbüntethette: nemeseket, városokat 100 Ft-

ra, parasztokat 40 Ft-ra. Ha a céhek nem tartották be a limitációt, az árut 12 Ft érték alatt a megye 

elkobozhatta, ezen értéken felül a többletet fizették büntetésként, melynek 2/3-a a megye házipénztárába 

folyt be, 1/3-a a feljelentőé lett. A törvény ellenére a megyék nemigen tudták visszaszorítani a visszaéléseket. 
75

 A teljesség igénye nélkül csak néhány molnár céhlevelet említenék: Bars, Nyitra és Trencsén megyei 

molnárok MNL OL A 72 No. 69.; budai molnárok MNL OL A 72 No. 172. és BFL IV 1002. o.; hersbrucki 

molnár AMB Cehalia 33 CE 7-1; AMK CMK mlynari; pesti molnár MNL OL A 72 No. 184.; kiadott 

források: TUZA – VISSI, 2000.: csallóközi, Hont, Sopron, Vas, Zala megyei molnárok; VISSI, 2003.: 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4153
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A 16-17. századi privilégiumlevelek vizsgálatakor sok esetben találunk hivatkozást 

arra, hogy a középkori kiváltságlevél elvesztése vagy megrongálódása miatt kérték a céhek 

privilégiumaik megerősítését,
76

 és még az újonnan kiadott céhlevelek esetében sem 

fedezhetünk fel lényeges eltéréseket a középkori formulás részektől, sok helyütt még a 

mesterremekek leírásában sem.
77

 Mindez arra enged következtetni, hogy a középkorban 

kialakult szervezetükön, szokásaikon, ipari technikájukon a céhek nem, vagy csak kevéssé 

változtattak, és ebbe az állam sem szólt bele.  

Az oszmán uralom megszűnése után az egykori hódoltság területén gombamód 

szaporodtak az új alapítású céhek. Ez érthető, ha arra gondolunk, az újonnan betelepülő, 

korábban szinte teljesen lakatlan területeken szükség volt iparosokra. Azonban az ország 

más részein is számos új céhalapítással találkozunk, ennek oka igen egyszerű: sok céh a 

régi privilégiumlevelét szerette volna megújítani, akár azért, mert régi volt, és azóta új 

kiváltságokat szereztek, akár azért, mert céhlevelüket nem az uralkodótól, hanem a 

földesúrtól kapták, és nagyobb biztonságot jelentett számukra a királyi megerősítés. A 17. 

század folyamán ugyanis átélhették a céhek, hogy a földesúri alapítású céhek esetében 

elsősorban a földesúr érdekeit kellett szolgálniuk, és csak másodsorban törődhettek saját 

érdekeikkel. Ugyanakkor viszont a földesúr csak akkor védte meg a céhet, ha ezt saját 

érdekei kívánták. Az uralkodói privilégiumot kapott céhek ezzel szemben szabadon 

élhettek az uralkodótól kapott kiváltságaikkal az egész országban.
78

 Ha a céhalapításokat 

                                                                                                                                                    
komáromi, Gömör és Kishont, Zala megye, tatai uradalom molnárai; TUZA, 2005.: Hont megyei molnárok. 

A molnárok gyakran ács mesterséget is tanultak, a privilégiumlevelek külön szabályozzák a molnár-ácsok 

munkakörét is. 
76

 Így például a szatmári szabó céh kiváltságlevelét III. Ferdinánd 1640. október 8-án megerősítette, mivel az 

1525. május 8-án kelt kiváltságlevelüket réginek és elavultnak tartották, és szerették volna kiegészíteni 

(MNL OL A 57 9. kötet 319–326.). Érdekességként lehet megemlíteni a szatmári szűcsök 1586. május 2-án 

kelt kiváltságlevelét, melyet 1630. szeptember 24-én megújíttattak az uralkodóval, mivel a mészárosokkal 

kellett egyeztetniük, és a változtatásokat is be kellett vezetniük a céhlevélbe (MNL OL R 276 1. cs.). Más 

céhek kiváltságlevele a háborúk miatt tűnt el, így például 1686-ban a budai fazekasok előadták, hogy céhük 

igen régi, és a török uralom alatt is működtek, de céhirataik mind elvesztek az 1683. évi ostrom idején (MNL 

OL C 25 Civ. Budensis No. 1.). 
77

 Céhlevelek forráskiadására lásd többek között: BRUCKNER, 1949. (okmánytárral), SZÁDECZKY, 1913., (2. 

kötete okmánytár), TUZA–VISSI, 2000., VISSI, 2003., TUZA, 2005. Bruckner és Szádeczky munkája középkori 

céhleveleket is közöl, míg az utóbbi három munka 16–18. századi céhleveleket (ezeknél is történik 

hivatkozás korábbi, a középkorban nyert, de elveszett kiváltságlevélre). Pozsony város céhleveleit adta ki: 

ŠPIESZ, 1978. A 18. századra vonatkozóan egyedül a MNL OL Helytartótanácsi Levéltára több száz céhlevél 

másolatot őriz, múzeumainkban pedig több ezer fekszik. A különböző korokban keletkezett 

privilégiumlevelek összehasonlításánál valóban láthatjuk, hogy formájuk – és ami lényegesebb – tartalmuk 

évszázadokon át alapjaiban nem változott. 
78

 Jó példa erre az a gyűjtemény, melyet Gömör megye állított össze az 1730-as években. Valamennyi Gömör 

megyei céh privilégiumleveleit összegyűjtötték egy kötetben, a középkortól kezdve 1730-ig, és a megerősítő 

záradékokat is feljegyezték. A céhek többsége Kassa, mint földesúr vonzáskörzetéhez tartozott, innen 

próbáltak kitörni a nagyobb mozgástér érdekében úgy, hogy püspöki vagy bányavárosi fennhatóságot 

kerestek (előfordult, hogy egy-egy céh Pozsonyhoz fordult támogatásért). A 17-18. század fordulójára 



32 

 

megvizsgáljuk, ezek túlnyomó többsége ilyen régi-új céh. A másik, jelentős tényező, hogy 

a céhen kívül rekedt kontárok megindultak az új területek felé, ahol szabadon tevékeny-

kedhettek, és új céhet alapíthattak. Ezért például nem érthetünk egyet Faragó Tamással, aki 

szerint a török korban elpusztult a céhes hálózat,
79 

és a 18. század eleji céhalapítási 

hullámot a német betelepüléssel magyarázza.
80

 

Ezek a céhek többnyire azonban a helyi igényeket és a mindennapi élet szükségleteit 

kielégítő iparágak képviselőiből verbuválódtak. A gyéren lakott vidékeken az egyes 

iparágakat gyakorló mesterek ugyancsak kis létszáma miatt nem ritkák a több, akár 20 

mesterséget tömörítő óriáscéhek sem.
81

 Ezen a helyen kell megjegyeznünk, hogy a 

Magyarországon, főleg a déli területeken ismert – de egyes ritka iparágak esetében például 

Pesten is kimutatható – óriáscéhek Nyugat-Európában egyáltalán nem fordultak elő.
82

 Míg 

Magyarországon az összes céhen kívüli iparost kontárnak tekintették, és a helyi céh 

mindent elkövetett kizárásukra és ellehetetlenítésükre, addig például a német városokban 

sokkal több volt az elismert iparosok száma, mint a tényleges céhtagoké.
83

 Heckenast 

Gusztáv adatai szerint a magyarországi kézművesek száma a 17. század végén kb. 5-6 

ezerre tehető, míg összehasonlításképpen az osztrák örökös tartományok és Csehország 

iparosainak számát 82 ezerre becsüli; egyedül Párizs városában pedig 12 ezer mester és 60 

ezer legény tevékenykedett.
84

 Johann Joachim Becher szerint 1669-ben az örökös tartomá-

                                                                                                                                                    
azonban általánossá vált, hogy kiváltságaik megerősítését a királytól kérték, így remélték függetlenedésüket 

Kassától. A páratlan gyűjtemény lelőhelye: MNL OL C 25 Comitatus Gömöriensis No. 3. 
79

 A kontinuitás kérdésével foglalkozott többek között Szakály Ferenc, Rúzsás Lajos, Hegyi Klára már 

említett műveikben, de a legszebb példa talán Bácskai Vera munkája a gyulai uradalomról és Gyula 

mezővárosról, amely a török uralom ellenére is képes volt teljes pusztulásáig megőrizni kézművesipar-

központ szerepét: BÁCSKAI, 2007. 
80

 FARAGÓ, 2003. Ráadásul a német betelepülés csak a század közepétől számottevő, és például a Bánátban, a 

betelepülés egyik fő területén a 18. század ’80-as éveiig tilos volt a céhalapítás is. Ezen a területen az 

uralkodó új, modern iparfejlődési elképzeléseket igyekezett megvalósítani, a céhek mindezt akadályozták 

volna. A Fejér Megyei Levéltárban a kérdéses korszakból több száz keresztlevelet ismerünk, melyben a város 

különböző céheiben alkalmazást nyert inasok és legények anyagkönyvi adatait tüntették fel, és elenyésző az a 

létszám, amely külföldről érkezett. Többségükben az északi, észak-nyugati területekről idevándorolt hazai 

legényekről van szó (MNL FML IX. 1.; az anyakönyvek adatai elérhetők: http://arrabo.co.hu/cehek/new/). 
81

 A 17. század végén a volt hódoltsági területeken létrejött céhek működésére és szerveződésére 

vonatkozóan lásd: EPERJESSY, 1967. és EPERJESSY, 1963. 
82

 Ugyanakkor viszont tőlünk keletebbre a létszámuk miatt óriásnak mondható céhek jellemzőek, például 
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nyokban 100 ezer kisiparosra 50 ezer kontár iparos jutott,
85

 az állam ugyanakkor igyeke-

zett ezeket a kontár iparosokat megfogni és a céhen kívüli ipari termelésbe bevonni. 

Magyarországon azonban tekintetbe véve a lakosság létszámát és hogy az ipar főleg 

a helyi piacra termelt, a Heckenast Gusztáv által megadott számot ehhez mérten elegen-

dőnek tekinthetjük.
86

 Habár a magyar kézművesek létszámban és piaci termelésben fel se 

vehették a versenyt a nyugati országok iparosaival, technológiájukban, áruik minőségében 

ebben a korban nem maradtak el a külföldi céhektől. A legények vándorlásaik során 

nemcsak nyelvtudásra tettek szert, hanem a kor színvonalas technikáit, a szakma finom 

mesterfogásait, a más országokban dívó kézműves hagyományokat is megismerték, és 

elsajátították.
87

 

 

3.1. Kísérletek, elképzelések Magyarországon a céhek szabályozására 1711 előtt 

 

Az 1680-as végén a Kollonich Lipót győri püspök vezette, a Magyar Királyság új 

berendezkedésével foglalkozó bizottság által megalkotott ún. Einrichtungswerk
88

 is foglal-

kozott Magyarország iparának fejlesztésével, és első helyen a céhprivilégiumok megnyir-

bálását, a céhbe jutás megkönnyítését, a szabad iparűzés feltételeinek megteremtését 

említette.
89

 Az újonnan érkezett iparosok számára könnyebbé akarták tenni a polgárjog 

megszerzését, és a mesterség megszerzéséhez szükséges kiadásokat is csökkenteni 

szándékoztak. Az iparfejlesztést többek között német iparos betelepülőkkel, az ipari 

monopóliumok felszámolásával, a kontárok kizárásának megszüntetésével, a kiadások 
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csökkentésével próbálták elősegíteni. A céhes iparhoz szükséges nyersanyagok előterem-

tését is hazai forrásokból óhajtották megoldani, s erre is tettek javaslatot. Például az 

állattenyésztés támogatásával és az állatok belföldön történő feldolgozásával a bőripart 

lehetne fejleszteni. Mivel Magyarországnak igen nagy az élőállat kivitele, ezzel a fontos 

alapanyag, a bőr is kikerül az országból. A bizottság javasolta továbbá azt is, hogy az ipar 

számára szükséges külföldi nyersanyagok behozatalát a vámok csökkentésével segítsék 

elő. A céhes mesterek munkájának színvonalát tanulással lehet fejleszteni, így – a javaslat 

szerint – lehetővé kellene tenni képzésüket. A munkaerőhiány fontos kérdését is betele-

pítésekkel kívánták megoldani.
90

 

Az Einrichtungswerk-kel egy időben a magyar rendek is beterjesztették saját elkép-

zeléseiket az ország felvirágoztatásáról. Iparfejlesztésre vonatkozó gondolataik messze 

nem voltak olyan részletességgel kibontva, mint Kollonich tervei, az iparosodás kérdése 

valójában csak periférikusan szerepelt a problémák között. Az erre vonatkozó Cameralia 

című fejezetben elsősorban a szabad kereskedelem gondolata dominált, és nem az ipar-

fejlesztés problémaköre. Eszterházy Pál nádor saját tervezetében főként a katonai és 

közigazgatási problémákra koncentrált, és csupán egy később felállítandó gazdasági 

bizottságra tett javaslatot.
91

 

A céhszabályozási kísérleteket a Rákóczi-szabadságharc vágta ketté. II. Rákóczi 

Ferenc is látta a magyar ipar fejlesztésének szükségességét, a középkori keretek között 

működő céhes rendszer elavultságát, de ezirányú terveinek kibontakoztatására a hadi 

események miatt egyáltalán nem került sor.
92

 A szabadságharc idején elsősorban azokat az 

iparágakat próbálták meg fejleszteni, melyek a hadi célokat szolgálták. 

 

3.2. Az európai céhek helyzete a 17-18. század fordulóján 

 

A magyar céhek kialakulásának, működésének, az iparfejlődésben betöltött szere-

püknek vizsgálatakor azt tapasztalhatjuk, hogy nemigen mutatnak eltéréseket össze-

hasonlításban a nyugat-európai céhekkel. A magyar céhek vallási jellege erősebben 

dominál ugyan a nyugat-európai céhekénél, ahol a céhek katonai-védelmi feladatokat is 
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elláttak, és felfedezhetünk bizonyos apróbb különbségeket is, melyek az eltérő kultúrkör-

ből fakadnak. De mind belső felépítésüket, mind technológiájukat, kiváltságaikat tekintve a 

magyar céhek legfeljebb létszámukban maradnak el nyugati társaiktól.
93

 

A gyorsabb nyugat-európai iparosodás, a nagyobb népsűrűség indukálta nagyobb 

felvevő piac és a rendelkezésre álló feles munkaerő hamarabb teremtette meg annak 

lehetőségét, hogy az ipari termelés kiléphessen a céhes keretek közül, és természetesen 

emiatt hamarabb teremtődött meg az állam részéről is az igény a céhek ellenőrzésére. Az 

eltérő intenzitású ipari fejlődés a 16. századtól okozott látható mennyiségi különbségeket a 

nyugat-európai és a magyar céhfejlődés között. Nyugat-Európában azok az iparosok 

igyekeztek céhekbe, akik gazdaságilag gyengébbek voltak, és a szervezett keretek 

védettséget adtak nekik. 

Elsőként Angliában kezdték meg 1563-ban a céhek állami felügyelet alá vonását. Az 

ekkor kibocsátott Statue of Artificers
94

 erőteljesen beavatkozott a céhek életébe, megszabta 

a tanulóéveket, az árakat stb. Angliában – nyilván szigetország volta miatt – nem volt köte-

lezően előírt vándorlás, viszont a legénynek hét évig kellett dolgoznia mesterénél, mielőtt 

felvételét kérhette volna a céhbe. Ilyen hosszú tanulóidőről sehol sem tudunk. Francia-

országban 1581-ben és 1597-ben hoztak a céhekre irányuló törvényeket, rendeleteket. Az 

1581-es céhszabályozás minden kézművest kötelezően céhekbe tömörített és meghatározta 

a működési feltételeiket.
95

 Ezekben az országokban azonban a gazdasági fejlődés 

velejárójaként, szinte maguktól bomlottak fel a céhes keretek (nem maguk a céhek!), és 

komolyabb állami beavatkozásra nem volt szükség. Haupt kutatásai arra mutatnak, hogy 

Franciaországban a céhes keretek felbomlásához vezető okok között szerepelt a céhen 

belüli gazdasági differenciálódás is, azaz az elszegényedett mesterek és a gazdag mesterek 

közötti konkurenciaharc, valamint a céhen kívül rekedt legények egyre nagyobb 

létszámban történő alkalmazása. Ez utóbbi a céheket nem ellenállásra ösztönözte – amint 

az például Magyarországon is történt – a céhen kívüliekkel szemben, hanem termelésük 

minőségi és mennyiségi javítására, amihez hozzátartozott az is, hogy bizonyos munkákra, 

meghatározott időre maguk a céhek is alkalmaztak kontárokat.
96

 

Az ipari forradalom korára a céhek, vagy ahogy Németalföldön és Angliában nevez-

ték őket, guilde-k, már csak nevükben hasonlítottak kétszáz évvel korábbi önmagukhoz. 
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Maarten Prak gazdaságtörténész számos olyan ma is létező angol céget felsorol, amelyek 

változatlanul léteznek ma is, és büszkék múltjukra és több száz éves jogfolytonosságukra.
97

 

A Német-római Birodalomban a 16. századtól kezdődött a céhek szabályozása, a 

visszásságok háttérbe szorítása. Az 1530-ban, 1548-ban, és 1577-ben kiadott Reichspoli-

zeiordnungok többek között a céhes visszaélések elhárítására is gondot fordítottak. 

Akárcsak kétszáz évvel később Magyarországon, a Német-római birodalmi céhekben is a 

legfontosabb problémák közé tartozott a céhbe jutás akadályozása, a legények munkájának 

és életkörülményeinek szabályozatlansága, valamint a vásárokon az áru eladásával 

kapcsolatos visszaélések kezelése.
98

 A Német-római Birodalom tekintetében azonban 

figyelembe kell vennünk, hogy – Magyarország 18. századi helyzetéhez hasonlóan – az 

ország nagy területe és a 30 éves háború okozta gazdasági eltérések miatt ezeken a 

területeken sem beszélhetünk egységes céhpolitikáról, azonos gazdasági fejlettségi szinten 

álló céhekről. Az 1731-es birodalmi céhrendelet is csak azokban a régiókban kerülhetett 

végrehajtásra, ahol megfelelően erős volt a gazdaság. A déli területeken azonban inkább a 

magyarországi helyzethez hasonló céhes viszonyokat találunk: habár a népesség nagyobb, 

mint Magyarországon, a céhes ipar ezért volumenében fejlettebbnek mondható, de 

gazdasági szerepüket tekintve a céhek hasonló szerepet játszottak. Még a 18. század elején 

is számos új céhet alapítanak, sőt Augsburgban 1740-ben áll fel a harisnyakötők céhe, és 

kisebb településeken jóval későbbi céhalapításról is tudunk.
99

 

Európa perifériáján, Spanyolországban, illetve Kelet-Európában aligha beszélhetünk 

céhes iparról, céhes fejlődésről. A spanyol területeken a céhek nem lépnek túl a helyi 

piacra termelő háziipar keretein. Egy 1545-ös összeírás Madridban 240 kézművest említ, 

de ezek nem élnek céhben, és fő megélhetési forrásuk a város környékén végzett 

mezőgazdasági tevékenységből származik. A 16-17. században spanyol iparfejlődésről 

nem beszélhetünk, a merinói gyapjú miatt a textilipar területén történnek manufaktú-

raalapítások, de ezek elszórtak, és többnyire angol, illetve genovai tőkével jönnek létre.
100
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1789-ben Madridra vonatkozóan a Junta de Comercio y Moneda titkára megjegyzi: senki 

sem tudja, mióta élnek iparosok a városban, de céhek nincsenek.
101

 

Csehországban bizonyos iparágakban már a 17. század végére kialakultak a 

manufaktúraalapítás feltételei. Már a harmincéves háború előtt fejlett háziipari termelés 

folyt a posztóiparban, még külföldre is szállítottak posztót, sőt az állam privilégiumok 

osztásával, vámkedvezményekkel segítette a posztóipar fejlődését. 1697-ben alapították 

állami támogatással Csehország első manufaktúráját 15 szövőszékkel, és alig 20 év múlva 

már 300 ember dolgozott itt. Ekkor már Spanyolországból behozott gyapjúval dolgoztak, 

és a textil mellett üveg-, gyöngy- és tükörmanufaktúrák is működtek. A készáruk exportja 

a Német-római Birodalom, Dánia, Hollandia, Spanyolország, Portugália felé irányult, amit 

természetesen csak állami szinten lehetett megszervezni.
102

 

A lengyel és ukrán területek céhes fejlődése a magyarral egy időben, hasonló 

körülmények között indult a 14. században. A legjelentősebb céhes hálózattal rendelkező 

Kassa legrégebbi céheiről tudjuk, hogy a krakkói céhek testvér-, illetve leánycéhei 

voltak.
103

 A kelet-európai területek gazdasági leszakadása miatt az iparosodás nem volt 

olyan előrehaladott mértékű, hogy a céhen kívüliek konkurenciát jelenthettek volna. Habár 

a városban nem dolgozhattak, de a külvárosokban és a városokon kívül szabadon 

tevékenykedhettek. Mivel itt az állami iparfejlesztés és beavatkozás sem volt számottevő, a 

céhes ipart nem érték külső hatások, egészen a 19. századig megőrizték hagyományaikat, 

termelési formáikat. 1840-ben cári rendelettel a helyi közigazgatás alá rendelték őket, de 

megszüntetésükre nem gondoltak.
104
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http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CG%5CU%5CGuild.htm
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3.3. Az osztrákok iparfejlesztési elképzelései a 17-18. század fordulóján 

 

Ugyancsak a 16. században kezdték meg az osztrák örökös tartományokban és a 

Cseh Korona országaiban a céhek visszaszorítását, monopolhelyzetük megszüntetését, és 

ekkor jelentek meg az első államilag támogatott manufaktúrák.
105

 

A Habsburg uralkodókat a 17. században a harmincéves háború veszteségei döbben-

tették rá arra, hogy államilag szabályozott gazdaságpolitika nélkül aligha várható gazdasá-

gi fellendülés az uralmuk alá tartozó területeken. III. Ferdinánd (1637-1657), majd I. Lipót 

(1657-1705) az örökös tartományokra vonatkozó rendeletekkel próbálta a céhes ipar 

kereteit tágítani, a kisiparosok lehetőségeit bővíteni.
106

 A céhen kívül rekedt iparosokat, az 

ún. kontárokat államilag támogatott manufaktúrák, gyárak alapításával próbálták bevonni 

az ipari termelésbe. 

A Habsburg Monarchia első merkantilista gondolkodója, Johann Joachim Becher 

(1635-1682)
107

 állami manufaktúrák alapítását vetette fel a célból, hogy ott új technoló-

giákat tanítsanak be és munkahelyeket teremtsenek.  

Becher bejárta Németországot, Svédországot, Németalföldet, Itáliát, és autodidakta 

módon képezte magát. 1660-ban került Mainzba, ahol végül orvosi diplomát szerzett, 

beházasodott a Hörnigk családba, s innentől kezdve élete stabilizálódott. 1664-ben 

Münchenben háziorvosként telepedett le, és tíz évvel később, 1674-ben selyemmanu-

faktúrát alapított. Gazdasági nézeteinek gyökere ifjúkori utazásaiban és tapasztalataiban 

keresendők. 

1668-ban jelentette meg Politischer Discurs című munkáját, melyben kifejtette 

elgondolásait. Emellett számos munkáját ismerjük az erkölcsről, a pedagógiáról stb., de az 

osztrák gazdasági elképzelések későbbi sorsára vonatkozóan fent említett művét 

tekinthetjük a legfontosabbnak. 1670-ben költözött Bécsbe, ahol I. Lipót gazdasági 

tanácsadója lett. Ő hozta létre az első osztrák selyemmanufaktúrát, olvasztó- és üveghutát, 

majolikagyárat, posztó- és selyemgyártó részleget Georg Ludwig von Sinzendorfnak, az 

Udvari Kamara elnökének (1656-1680) a birtokán. 
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 I. Lipót bécsi céhek letörésére irányuló kísérleteire lásd: ZATSCHEK, 1952/53., összehasonlításban a 

magyar és cseh céhesedéssel e korszakban: ŠPIESZ, 1979., a 17. század végi, 18. század eleji összbirodalmi 

céhpolitikára és az ekkor előkészített, és majd 1731-ben kikristályosodott birodalmi céhreformra: WINZEN, 

2002. 
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 Erre vonatkozóan részletesebben: ZÖLLNER, 1998., illetve ZATSCHEK, 1952/53., WINZEN, 2002., 

nemzetközi példákkal: HAUSHERR, 1955. 
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 Becher munkásságáról és nézeteiről saját művein kívül részletesebben lásd: BRUNNER, 1949., WELL-

MANN, 1965., MIKOLETZKY, 1967. 
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Miután Ausztriában irigyei több kísérletét is akadályozták, az általa felállított dolog-

házak pedig anyagi okok miatt nem működtek, elhagyta Ausztriát, és utolsó éveiben 

Hollandia és Anglia között ingázott, halálának pontos éve is kérdéses. 

Gazdasági gondolkodóként ő volt az első, aki az államot gazdasági egységként fogta 

fel és vizsgálta, bár gyakorlati kísérletei nem mindig voltak sikeresek.
108

 

A dolgozat témája nem az osztrák merkantilista (kameralista) gazdaságpolitika 

bemutatása, de mivel Becher, és főleg sógora, Hörnigk munkája meghatározó volt a 

18. századi iparfejlesztési tervekben is – és ezáltal Magyarország gazdaságának (és a 

céheknek) a fejlesztési elképzeléseiben és fejlődésében –, mégis hasznos elképzeléseiknek 

rövid ismertetése.
109

 

Mint említettük, Johann Joachim Becher Politischer Discurs című munkája 1668-

ban, még Bajorországban jelent meg.
110

 Becher már a beköszöntőben is fontosnak tartotta 

megemlíteni, hogy minden gazdaság alapja az ország benépesítése, mert elegendő 

mezőgazdasági munkaerőre van szükség ahhoz, hogy a lakosság egésze jóllakjon. 

Három alapvető társadalmi csoportot különböztetett meg: a parasztokat (ide sorolta a 

bányászokat is, illetve minden olyan személyt, aki közvetlenül nyersanyagtermeléssel 

foglalkozik), a kézműveseket és a kereskedőket. Legfontosabbak a parasztok, mivel ők 

etetik a másik két csoportot is, és minden országban ez a legszélesebb, legnagyobb lét-

számú réteg. A kézművesek a parasztok által megtermelt, előállított nyersanyagot 

dolgozzák fel, a kereskedők pedig ezeket a portékákat viszik piacra. Ez utóbbi rétegből 

nem jó, ha feles létszámmal rendelkezik egy ország, hiszen több tucat paraszt vagy 

kézműves termékeinek eladásához bőven elegendő egyetlen kereskedő is. Az embereket 

közösségekbe kell szervezni, ahol mindhárom réteg képviselteti magát, és az egyes rétegek 

között munkamegosztás uralkodik. 

Az államnak támogatnia kell a mezőgazdaságot, hogy az ágazat elegendő élelmet és 

nyersanyagot tudjon termelni, mert csak ott jön létre ipari fejlődés, ott lehet manufaktú-

rákat kiépíteni, ahol megfelelő mennyiségű élelem és nyersanyagforrás áll rendelkezésre. 

Ha elegendő nyersanyaga van egy közösségnek, oda előbb-utóbb a külföldiek is betelep-

szenek, és a szakképzett külföldi iparosok elengedhetetlenek a hazai ipar fejlődéséhez. 
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 Például megpróbálta bevezetni a francia áruk behozatali tilalmát Dél-Németországba, ami komoly 

kudarcba fulladt. 
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 Annál is inkább, mivel kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a szakirodalom sokat hivatkozik ugyan 

Becher, de főleg Hörnigk munkájára, ám azt valójában Heckenast Gusztávon kívül senki sem tanulmányozta. 

(Heckenast Hörnigk elképzeléseiről szóló értékelését lásd: HECKENAST, 1991.) 
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 Online is letölthető eredeti kiadásában, és modern átiratban is: http://www.deutschestextarchiv. 

de/book/view/becher_discurs_1668?p=36 (Az utolsó letöltés ideje: 2015. szeptember 7.) Nézeteinek és 

munkásságának elemzésére lásd a fentieken kívül legújabban: ERDBERG-KRCZENCIEWSKI, 2012. 

http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/becher_discurs_1668?p=36
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/becher_discurs_1668?p=36
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A céhek feloszlatásáról meglepő módon nyilatkozott. A céhek szerinte monopolhely-

zetben vannak, kizárnak másokat a piacról, de feloszlatásukkal megszűnnének a szervezett 

keretek, minden mester mindegyik másik mesternek a konkurensévé válna, és ún. 

polipólium jönne létre. A piacszabályozás, a nyersanyagbeszerzés szabályozása, elosztása 

eltűnne, a kenyérkereset elkeseredett harcot indítana be a kézművesek között, és ez káosz-

hoz vezetne. „Mindkettő megengedhetetlen, mind a céhek számos visszaélése, mind a poli-

pólium” – fogalmazott Becher.
111

 Érdekes az az észrevétele, melyet a német céhekről tett. 

Mint írja, Németország céhes ipara csak a belföldi piacra termel, nem szorul rá külföldi 

ipari árukra. Ez azt eredményezte, hogy túltermelés van a hazai piacon bizonyos 

árucikkekből, és a céhek már csak önmagukkal versenyeznek, egymás konkurensei, és 

egymás kiváltságait és monopóliumait igyekeznek letörni. Becher az ilyen hibákat a 

kereslet-kínálat szabályozásával szándékozta megszüntetni. A céhes mesterek számát 

limitálni akarta, és megnehezítette volna a céhbe jutást, így csökkent volna a felesleges 

iparosok száma.
112

 A céhből kiszorultak számára is talált volna megoldást: akik nem jutnak 

céhbe, azokat állami dologházakban kellene foglalkoztatni, hogy ne csavarogjanak kedvük 

szerint, ne vállalhassanak bárhol munkát, és így ne okozzanak felesleges konkurenciát.
113

 

A kereskedőkről megjegyezte, hogy őket is ellenőrizni kellene, a kereskedő ne csak a 

saját hasznára és javára tevékenykedjen; az államnak olyan engedélyeket és privilégi-

umokat kellene kiadnia, amelyek az ország hasznára válnak. A feles árucikket vigyék ki 

külföldre, és csak olyan árut hozzanak be, amelyekből az országban hiány van.
114

 

Habár Becher elismerte, hogy az általa felsorolt három csoport (parasztok, kézmű-

vesek, kereskedők) nem függetlenül léteznek, hanem „egyik a másikát táplálja, és egymás-

ból élnek”,
115

 munkájából egyértelműen kiderül, hogy országának meggazdagodását első-

sorban a kereskedőktől, azaz az ország megtermelt javainak külföldi értékesítésétől várta. 
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 BECHER, 1668. 32. „…beedes aber iſt unbillich/ ſo die viele difficultaͤten der Zuͤnfte; als diß polypolium”. 
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 BECHER, 1668. 34. „die Handwerck und Meiſter in eine ihnen beliebige Zahl zu reducirn, und die 

Meiſterſtuͤck ihrem Belieben nach zu beſchweren und mit allerhand Narretheyen zu uͤberhaͤuffen und difficil 

zu machen.” 
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Compagnien privilegiren dann ſie gereichen dem Landt zum beſten und thut man ſicherer daß man gewiſſe 

Compagnien fundirt, derer man verſichert iſt und welche man in gewiſſe Leges reſtringirn kan alſo daß man 

den Handl jedes Belieben laͤſſet und da man nicht verſichert iſt ob er zu deß Landes Beſten oder Schaden 
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 BECHER, 1668. 151. „daß nemlich ein Stand von dem anderen lebe Gemeinſchafft habe einander die 

Nahrung in die Haͤnd gebe”. 
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Sorra vette, mely árucikkeket lehetne importálni, illetve kellene exportálni, és melyek azok 

az országok, ahová a külkereskedelem irányulhatna. 

Becher elképzelései a gyakorlatban azonban sorra kudarcot vallottak, mivel az általa 

fontosnak tartott kereskedelemhez nem voltak meg a kereskedéshez szükséges, feles szám-

ban gyártott, külföldön is piacképes termékek, a hazai ipar és mezőgazdaság termelése nem 

volt ehhez elegendő. 

Az ő nézeteit továbbfejlesztve, kudarcaiból tanulva alkotta meg saját elképzeléseit 

sógora, Philipp Wilhelm von Hörnigk. Philipp Wilhelm von Hörnigk (1640-1714) 

Frankfurt am Mainban született, a család innen költözött át Mainzba, ahol orvos apja a 

mainzi egyetem orvosi fakultásának dékánja lett. Hörnigk itt ismerkedett meg Becherrel 

(1635-1682?), aki az egyetemen orvosi diplomát szerzett, majd feleségül vette Hörnigk 

húgát. 1660-ban Hörnigk Ingolstadtban jogot tanult, majd Rojas püspök
116

 titkára lett. E 

minőségében megismerkedett a kor politikusaival, haladó szellemiségű gondolkodóival és 

a francia merkantilista politikával. 

1673-ban Rojas püspök közbenjárására megbízást kapott a bécsi Kommerzkolleg-tól, 

hogy beutazza a német és cseh területeket, hogy felmérje az iparosok és a céhek számát, 

áruik minőségét, fejlesztési lehetőségeiket és készítsen róluk statisztikai kimutatást. Ennek 

a munkának a keretében elvégezte Csehország, Morvaország, Szilézia, Alsó- és Felső-

Ausztria átfogó vizsgálatát. 1674-ben benyújtott jelentéseire alapozva Becher és Rojas egy 

gazdasági és iparfejlesztési tervezetet nyújtott be a kamarának. 

Hörnigk 1675-ben Bécsbe került Becher mellé, aki éppen a dologházak és a tábori 

(Csehország) manufaktúra kiépítésén munkálkodott, és lelkes segítője lett. 1684-ben jelent 

meg először név nélkül az Österreich über alles című munkája,
117

 melynek szerzőségét 

mindenki Bechernek tulajdonította. Csak az 1723-as kiadásban tüntették fel szerzőként 

Hörnigk nevét. 

Hörnigk gondolkodását az összbirodalmi szemlélet határozta meg, az osztrák 

monarchiát egységben látta, nem tartományokra bontva. Gyakorlati tapasztalatai, melyeket 

az utazásai és statisztikai felmérései során szerzett, gyakorlatias elképzelésekben teste-

sültek meg. Ausztria alatt a Német-római Birodalmon kívüli országrészeket értette: az 

osztrák tartományokat, a cseh és morva területeket, Magyarországot, Sziléziát. 
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 Cristobal de Rojas y Spinola (1626-1695) az ellenreformáció egyik jelentős alakja, egész pályafutását a 
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megegyezésről az 1681. évi soproni országgyűlés után. 
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 Hörnigk művének kiadását bevezető tanulmánnyal: OTRUBA, 1964. 
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Az ország gazdagságát nem a nemesfém tartalékban látja, hanem a produktumban, az 

előállított termékek minőségében és mennyiségében, vagyis a hasznosságában és a hasz-

nálhatóságában. Szerinte a nyersanyagforrások bősége nem jelent önmagában gazdagságot, 

ha azokat nem tudják kiaknázni és feldolgozni. Ausztria gazdagságát annak sokszínűsége 

adja, hogy mindene megvan, ami a megélhetéshez szükséges; akár önellátó is lehetne. Sok 

adottsága azonban kevéssé, vagy egyáltalán nincs kiaknázva. 

Habár minden ország kereskedelmének fejlesztésére, a kivitel növelésére törekszik, 

Hörnigk álláspontja szerint nem elsősorban a kereskedésre kellene törekedni, mert pusztán 

a kereskedelemből egy ország sem tud megélni. Anglia sem gazdagodott volna meg a 

kereskedelemből, ha nem lennének belső gazdasági forrásai és tartalékai. Ráadásul úgy 

véli, a kereskedők nem az ország hasznát, hanem elsősorban a saját hasznukat keresik. 

A meglévő nyersanyagokat az országon belül kell feldolgozni, és csak a felesleget 

kell exportálni, a hiányzó nyersanyagokat meg kell venni, és itthon, belföldön kell 

feldolgozni, nem pedig a készterméket kell behozni. Óvakodni kell a késztermék behoza-

talától, ez csak a kereskedőket gazdagítja, de az országból kikerül a haszon: vagy külföld-

re, vagy a magánemberekhez; ezáltal az ország elszegényedik. Veszélyes, ha a nyersanya-

got viszik ki külföldre, mivel ott azt olcsón feldolgozzák, és az adott ország a saját 

alapanyagaikból készült termékeket sokkal drágábban vásárolja vissza, mintha saját maga 

gyártotta volna. 

Ha egy ország csak luxuscikkeket állít elő, az hátrányos lehet, mert a belső piac 

hétköznapi szükségleteit nem tudja előállítani, márpedig ebből több fogy, mint a luxus-

cikkekből, vagyis egyfajta kiegyensúlyozottságot javasol a termékek összetételét és 

gyártását illetően. 

Ausztria (azaz a birodalom) meggazdagodásához Hörnigk szerint kilenc szabályt kell 

szem előtt tartani: 

1. Az országot pontosan kell ismerni, minden szegletét, adottságait, lehetőségeit, és 

minden adottságot és lehetőséget ki kell aknázni, vagy meg kell próbálni kiaknázni. 

A bányászati kincseket fel kell tárni, mert a nemesfémen meg lehet venni a 

szükséges nyersanyagokat vagy árukat. 

2. Minden nyersanyagot az országon belül kell feldolgozni, a késztermék ára a 

nyersanyag árának tízszerese, húszsorosa is lehet, erről nem szabad lemondani. 

3. A nyersanyagok előállításához emberekre van szükség, akik dolgoznak. Dolgozni 

pedig akkor tudnak, ha megtanítják őket a szakmájukra, ezért fontos a képzésük. 

Ha szükséges, külföldi szakembereket kell az oktatásukra behozni. 
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4. Ha az országnak van arany- és ezüsttartaléka, főleg ha saját nemesfémbányái 

vannak, ne vigye ki aranyát külföldre, hanem fektesse be, fejlessze iparát, de ne 

fektesse olyan iparágakba, melyekről már előre lehet tudni, hogy tönkremennek. 

5. Az alattvalókat arra kell ösztönözni, hogy hazai termékeket vásároljanak, és ne 

külföldit. Külföldi terméket csak akkor kell vásárolni, ha nincs belőle hazai, 

ilyenek például az Indiák fűszerei. 

6. Ha külföldi árut kell vásárolni, akkor azt ne aranyért-ezüstért vegyék, hanem 

lehetőleg a hazai áruk cseréjével bonyolítsák. 

7. Ha egy árucikket helyben is elő lehet állítani, akkor ne készterméket, hanem 

nyersanyagot importáljanak, és belföldön állítsák elő a terméket, mert így ott marad 

a haszon, és a hazai munkásnak adnak vele munkát és keresetet. 

8. A felesleggel lehet kereskedni, de annak a világ minden sarkában meg kell találni a 

piacot. 

9. A gazdaságban nincs se barát, se ellenség, csak gazdaság. Még ha a hazai termék 

rosszabb is, akkor is azt kell támogatni a külföldivel szemben. 

Magyarországnak Hörnigk különleges helyet és szerepet szán ebben az 

összbirodalmi gazdálkodásban. Míg Csehországban a különböző bányakincseket és nyers-

anyagforrásokat, mindenféle faanyagát és köveit, köztük drágaköveket és márványt, 

valamint a rendelkezésre álló munkaerőt említi,
118

 addig Magyarországról a következőket 

mondja:  

„Földje olyan termékeny, hogy sok helyen a közönséges mag is még másodvetésben 

is a legtisztább búzát eredményezi, legelőin a fű oly magas, hogy szinte eltűnnek benne a 

legelésző állatok. Vizei halban annyira gazdagok, hogy egyáltalán nem tréfa, ha azt 

mondjuk, a Tisza medre Felső-Magyarországon két rész vizet, s egy rész halat tartalmaz. 

A borok bizonyos helyeken, mint Tokajban is, a világ legjobb boraival vetekszenek. A talaj 

szinte dübörög a különböző kisebb-nagyobb állatok patái alatt. A majorságokból 

valósággal kiömlenek a szárnyasok, mindent egybe vetve Magyarország igazi kenyér-, zsír-

, és húsbánya. Abba is hagyom a beszédet, mielőtt elfogult szónoknak nyilvánítanának.”
119
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 OTRUBA, 1964. 78. 
119

 „Sein Boden ist tragbar, daß an vielen Orten das gemeine Korn in der zweiten Saat den reinesten Weizen 

bringt, und das Gras mit seiner Höhe das weidende Vieh beinahe bedeckt. Das Gewässer ist so faselhaft, daß 

es kein so ungemeineter Scherz ist zu sagen, die Theiß in Oberungarn führe in ihrem Flußbett zwei Teil 

Wasser und ein Teil Fisch. Der Wein läßt sich einiger Orten, wie um Tockay, dem besten in der Welt 

entgegen setzen. Das Feld tönt von allerhand groß und kleinem Viehe. Die Maierhöf laufen von Ge-

flügelwerk gleichsam über, die Luft wimmert von ihren gefliederten Einwohnern, und ist in Summa Ungarn 

eine wahre Brot-, Schmalz- und Fleischgrube, von deren zu reden ich abbreche, damit ich nicht einen 

gedingten Lobsprecher abzugeben scheine.” OTRUBA, 1964. 76. Hörnigk nem járt Magyarországon, így nem 
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A továbbiakban még megemlíti, hogy a gyapjú, len és állatbőr is igen jó minőségű, 

habár Csehország mögött elmarad, de fejleszthető lenne a ruházati iparág. Magyarországon 

minden van, amit az ember csak megehet: méh- és állattenyésztésben elsők vagyunk, de 

viasz, papír, ólom, réz, ló és üveg is van bőven. 

Ami Magyarországon nincs: a déli gyümölcsök, a kávé, a csokoládé, a mazsola, a 

rizs, az olívaolaj, a hermelin, a kordován, a szattyánbőr és a porcelán. 

A harmadik gondolkodó, akit röviden még meg kell említenünk, Wilhelm von Schrö-

der (1640-1688). Schröder Gothában és Jenában végezte tanulmányait, majd Hollandiában 

és Angliában tett tanulmányutakat. Már fiatal kora óta az államtudományok és a gazdaság-

tudományok érdekelték. Angliából rendszeresen tudósította I. Lipót királyt az angol 

technikai és gazdasági újdonságokról, majd Bécsbe utazott, ahol Johann Joachim Becher 

mellett dolgozott. Becher távozása után átvette annak vállalkozásait, a bécsi üveghutát, a 

tábori textilmanufaktúrát irányította. A kezdeti sikerek után sorozatos kudarcok érték, és 

munkája végül eredménytelenül zárult. 

Fő műve a Fürstliche Schatz- und Rentkammer, amely 1686-ban jelent meg először, 

Hörnigk műve mellett a 18. század osztrák birodalmának második legolvasottabb és 

legnépszerűbb gazdaságtudományi munkája volt.
120

 Ismertségét és népszerűségét mi sem 

mutatja jobban, minthogy III. Károly híres mondása is: „Etetni kell a birkát, ha nyírni 

akarjuk”, valójában Schröder munkájának kezdő mondata. 

A dolgozat szempontjából Schröder munkája igen figyelemreméltó, mert Bechertől 

és Hörnigktől eltérően nem a gazdaság egészét dolgozza fel átfogó jelleggel, hanem 

kimondottan az iparfejlesztésre, mint egy ország meggazdagodásának elsődleges forrására, 

koncentrál. Ezért hosszan és részletesen elemzi a céhes életet, a céhek helyzetét, szerepét a 

gazdaságban, valamint a manufaktúrák szerepét és a manufaktúrák fejlesztésének, számuk 

szaporításának lehetőségét. Habár vizsgálódásának tárgya nem Magyarország és a magyar 

céhek, a német állapotokról tett meglátásai sok esetben a magyar céhekre is éppúgy 

érvényesek. 

Schröder megállapítja: a német manufaktúrák fejlődésének legnagyobb akadályozói 

a céhek. A céhek bezárkóznak, teljesen önkényesen szabják meg saját működési feltétele-

iket, szabályaikat, visszaélnek privilégiumaikkal. Az egyik városban maximálják a meste-

                                                                                                                                                    
írhatta mindezt személyes tapasztalatából. A leírás erősen hasonlít Oláh Miklós: Hungaria c. művének meg-

fogalmazására, valószínűleg Hörnigk is ezt olvashatta. 
120

 Schröder munkája elérhető online is (Utolsó letöltés ideje: 2016. január 20.): http://digital.slub-

dresden.de/fileadmin/data/339273739/339273739_tif/jpegs/339273739.pdf. Hörnigk műve 15, míg Schrö-

deré 8 kiadást ért meg a 18. században, és a kameralizmus alapjának tekinthetők. 

http://digital.slub-dresden.de/fileadmin/data/339273739/339273739_tif/jpegs/339273739.pdf%20Hörnigk%20műve%2015
http://digital.slub-dresden.de/fileadmin/data/339273739/339273739_tif/jpegs/339273739.pdf%20Hörnigk%20műve%2015
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rek számát, a másikban a tanítható inasok számát, a harmadik helyen a házas legények nem 

kaphatnak munkát, a negyedikben a céhbe jutást nehezítik. Általános ismérv, hogy a céhek 

olyan feltételeket szabnak a mesterremek elkészítésének, hogy ne lehessen azt előállítani, 

vagy a nehéz technikai feltételek, vagy a súlyos anyagi terhek miatt, így ha valakinek nincs 

elegendő pénze, nem lehet mester, akkor sem, ha szakmáját kiválóan tudja, néha jobban is, 

mint a céhben lévő mesterek. Szintén általánosnak tekinthető, hogy a céhek túl hosszú 

tanulási vagy vándorlási időt szabnak, és származása miatt is sok ügyes kézműves 

kényszerül céhen kívüli munkára.
121

 

Nyomatékosan javasolta, hogy az uralkodó reformálja meg „az ostoba céhszabály-

zatokat”,
122

 mivel ezek elavultak, és csak védőbástyaként, hivatkozási alapként szolgálnak 

minden modernizációs kísérlet ellen: „Isten adjon jót vagy rosszat, de a céhünkben ez 

akkor is így szokás”.
123

 Schröder szerint volt arra is példa, hogy egy mester újítani próbált 

és a céh kizárta. Legártalmasabbnak azonban mégis a vándorlás szokását tartja.
124

 

Miközben az uralkodó saját alattvalója elmegy az országból akár hosszú évekre is, elviszi 

mindazt a befektetést, amit a taníttatása jelentett, és más országot gazdagít, addig az ország 

idegeneket etet. Veszélyes a vándorlás, hiszen előfordulhat, hogy a legény haza sem jön, 

idegenben házasodik, letelepszik, és így végleg elvész a befektetés. Vagyis a szellemi tőkét 

ne vigyük ki külföldre, mikor az itthon jobban hasznosítható, a külfölddel piaci 

kapcsolatokat kell kialakítani. 

Schröder általában egy ország meggazdagodását az iparfejlesztésben, azaz a céhek 

privilégiumainak letörésében és a manufaktúraipar fejlesztésében látja. Manufaktúra alatt 

azonban nem a későbbi értelemben vett gyári keretek között zajló, munkamegosztáson 

alapuló termelést értette. Számára a manufaktúra a céhes keretek egyfajta kibővítését 

jelenti, egy olyan érdekvédelmi szervezetet, amely nem rendelkezik a céhre jellemző 

privilégiumokkal és kötöttségekkel, azonban megtanítja a mesterséget, megszervezi a 

nyersanyagbeszerzést, a munkavégzést, és a piacot is koordinálja. 
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 SCHRÖDER, 1752. 301. „Die Ursachen aber, warum bishero in Deutschland die manufacturen ganz 

darniederlegen, sind erstlich die geschlossene Zünfte, denn quocunque modo sie die multiplication der 

arbeiter verhindern: denn da dürfen bald nicht mehr denn eine gewisse anzahl der meister in einer stadt seyn, 

bald muß ein meister nur einen lehrjungen haben, bald nur zwey gesellen fördern, bald darf man den 

verheyretheten handwerksgesellen keine arbeit geben. … Da kostet das meisterstück zu machen, und darbey 

den meistern fressen und saufen zu geben, so viel, daß ein armer teufel, er können sein handwerk noch so 

wohl und besser als alle meister, es nicht erschwingen kan.” 
122

 „närrische Handwerksordnungen” SCHRÖDER, 1752. 323. 
123

 „Gott gebe, es sey bös oder gut, so heißet es: es ist bey uns Handwerksgebrauch.” SCHRÖDER, 1752. 323. 
124

 SCHRÖDER, 1752. 352. „Denn sonst die handwerksbursche ein vagirendes gesindlein, bald hie bald da in 

fremden landen haengen bleiben, und entweder gar nicht wieder nach hause kommen, oder doch die beste 

zeit ihrer jahre auser landes zubringen, und also das vaterland solche leute dienst und nutze muß vorder zeit 

beraubt werden.” 
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Az ilyen értelemben vett manufaktúrát támogatná, mégpedig a következő módon: 

1. Visszatartaná azokat a nyersanyagokat, melyeket más országokba exportálnak, 

ahol azután feldolgozzák, és a készárut a hazai lakosok sokkal drágábban 

vásárolják meg. A nyersanyag természetesen mindig olcsóbb, mint a belőle 

készült áru, hiszen utóbbiban már benne van a ráfordított munkaidő, szaktudás és 

energia. Ezért nem lenne szabad a nyersanyagot külföldre eladni, hanem 

belföldön kellene feldolgozni.
125

 

2. Mindenképpen növelni kell az iparosok számát.
 126

 

3. Önmagában nem elég, ha a kézművesek jó minőségű ipari cikkeket termelnek, 

biztosítani kell számukra a belső piacot, hogy termékeiket el is tudják adni.
127

 

4. A fenti feltételekből adódik, hogy az iparosokat közvetlenül kellene a piaccal 

összekötni, mivel a viszonteladók szintén drágítják a termékeket.
128

 

Schröder úgy vélte, természetesen nem lehet látatlanban, pontos információk nélkül 

nekikezdeni az iparfejlesztésnek. Azt javasolta, hogy az uralkodó előbb készíttessen egy 

inventáriumot az országban működő céhekről és manufaktúrákról. Az inventárium azonban 

ne csak statisztikai adatokat tartalmazzon, hanem pontos leírásokat is. A legfontosabb 

adatok:
129

 

1. Iparáganként lebontva hány mester, legény és inas tevékenykedik. 

2. Mennyi munkaidő várható el egy mestertől egy bizonyos áru vagy 

munkafolyamat elkészítéséhez, elvégzéséhez.  

3. Egy-egy mester az adott termékhez mennyi nyersanyagot használ fel. 

4. Mekkora egy-egy árucikkre a belföldi kereslet. 

Természetesen Schröder azzal is tisztában volt, hogy a felmérés csak tendenciát 

mutat, átlagos eredményeket hoz, hiszen figyelembe kell venni azt is, hogy más jellegű 

munkája van egy cipésznek, mint például egy kőfaragónak, nem mindig lehet darabszámra 
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 SCHRÖDER, 1752. 293. „Erstlichen durch zurueckhaltung solcher materialien, welche andere laender zu 

bearbeiten pflegen; und bey und müsset gesuchet werden.” 
126

 SCHRÖDER, 1752. 293. „Durch die menge der handwerker.” 
127

 SCHRÖDER, 1752. 293. „Daß die manufacturen vor ihrer völligen perfection nivth aus dem lande gefuehret 

werden.” 
128

 SCHRÖDER, 1752. 293. „Daß sich die handwerker selbsten verlegen könne, und keine fremde verleger 

suchen müccsen.” 
129

 SCHRÖDER, 1752. 56. „Es lasse ein Fürst ein inuentarium aller amanufacturen und handwerker in seinem 

ganzen Lande verfertigen; weilen aber solches zu gros und weitlauftig seyn moechte, so kan es nur als eine 

tabell gemacht werden, welche sich auf die particulartabelle der kreyse und staedte referire, … daß alle 

handwerker und handarbeiter klein und gros nach ihren sorten rubriciret, nachgehends unterschrieben 

werden. Wie viel meister, gesellen, jungen, wie viel sie in ihrem handwerk consumiren, was sie machen, was 

sie verkaufen, wie viel sie gewinnen, wie viel sie verwechseln, wie viel sie leute employren, und wer weiters 

von ihnen dependiret.” 
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lemérni a teljesítményt. Ugyanez vonatkozik a nyersanyag felhasználásra és a kereslet ala-

kulására is, két pár különböző szabású cipőhöz nem feltétlenül ugyannyi nyersanyag 

szükséges, a belföldi keresletet pedig sok egyéb tényező is befolyásolhatja. 

Magyarország gazdasági viszonyairól, adottságairól Schrödernek nem voltak olyan 

ismeretei, mint Hörnigknek. Sem a céhek helyzetéről, sem a manufaktúrákról és a magyar 

iparfejlesztési lehetőségeiről nem tett említést, az országot más szempontból látta, mint 

Hörnigk. Szerinte ez egy igen gazdag ország, hiszen valamennyi iparághoz és keres-

kedelemhez szükséges adottsága megvan: nyersanyagokkal rendelkezik mind az ipar, mind 

a mezőgazdaság számára, és körmöci aranyán bármit megvehetne. Magyarországot az teszi 

mégis szegénnyé, hogy nyersanyagát külföldre viszi, és meg sem próbálja belföldön 

feldolgozni, ebben Schröder Magyarországot Spanyolországhoz hasonlítja. Szerinte 

Magyarországot az ipar (a manufaktúrák) és a kereskedelem fejlesztése tehetné igazából is 

gazdaggá.
130

 

Habár, mint említettük a 18. század gazdasági fejlesztéseire, elképzelésire Hörnigk 

sokkal nagyobb hatással volt, mint Schröder, a magyarországi céhes viszonyok, valamint 

III. Károly, majd Mária Terézia iparfejlesztési és céhszabályozási kísérleteinek vizsgála-

takor Schröder véleménye és megállapításai több helyen is visszaköszönnek. Ebből 

azonban nem az következik, hogy Schröder jól ismerte volna a magyar céheket, vagy az, 

hogy a helytartótanács megpróbálta Schröder céhekről vallott nézeteit a gyakorlatba 

átültetni, sokkal inkább arra következtethetünk, hogy a Schröder által ismert és elemzett 

német céhek hasonló problémával küszködtek, mint a magyar kézműves társadalom. 

Az osztrák gazdasági szakemberek számára már a 17. század végén világossá vált, 

hogy a manufaktúrák – mégoly kedvező adottságok mellett is – komoly állami támogatás 

nélkül hosszú távon nem maradhatnak talpon. A manufaktúraalapításhoz szükséges na-

gyobb tőkét, a késztermékek exportját, a nyersanyag esetleges importját, a nagyobb lét-

számú munkaerő szakképzését ugyanis csak az állam tudta biztosítani. 

Wilhelm von Schröder, Johann Joachim Becher és Philipp Wilhelm von Hörnigk 

elméleteit Csehországban a gyakorlatban is kiválóan tudták kivitelezni, mivel bizonyos 

iparágakban a rendelkezésre álló nyersanyag és munkaerő miatt ott már korábban létre-

jöttek a manufaktúraalapítás feltételei. Mint fentebb említettük, már a 17. század elején 

fejlett háziipari termelés folyt a posztóiparban. Csehország első manufaktúráját 1697-ben 
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 SCHRÖDER, 1752. 527. „Was machen der Ungarn ihre Cremnitzer Ducaten nicht vor einen eclat in der 

welt, … ob es gleich paradox scheinet, so ist es doch wahr, was ich schreibe: Gold u. geld machet nicht reich, 

sondern manufacturen und commercia.” 
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alapították állami támogatással 15 szövőszékkel, és alig 20 év múlva már 300 ember 

dolgozott itt, és a textil mellett üveg-, gyöngy- és tükörmanufaktúrák is működtek. Nem 

véletlen, hogy az osztrák örökösödési háborúban elvesztett Szilézia helyett a posztóipar, 

általában a textilgyártás központja Csehországra helyeződött át.
131

 

A 17. század végétől a kameralista gazdaságszemlélet jegyében az osztrák állam 

különböző rendeletekkel segítette elő az ipar fejlesztését, manufaktúrák alapítását. 1725-

ben azok az iparosok, akik a magas felvételi taksa megfizethetetlensége, vagy szárma-

zásuk, vallásuk stb. miatt nem kerültek be a céhbe, védlevelet (Schutzdekret) kérhettek és 

kaphattak az uralkodótól. Az ilyen oltalomlevél birtokában a birodalmon belül bárhol 

vállalhattak kézműves munkát, és termékeiket is szabadon árulhatták. Hasonlóan működött 

az udvar által kibocsátott privilegium privativum, amelyet azonban nem az egész országra, 

csak egyes területekre, vagy egyes iparágakra vonatkozóan adtak ki.
132

 Az udvar meg-

bízására dolgoztak az ún. „király szabadjai” (Hofbefreite), akik szintén mentesek voltak a 

céhes fennhatóság alól. I. Lipót még Becher javaslatát felhasználva dologházakat alapított, 

ahol állami megrendelésekre készítettek különböző árucikkeket, majd III. Károly az 

árvaházakat is bekapcsolta ebbe a hálózatba. A 18. század 20-as éveitől pedig egyre 

gyakrabban adtak ki csak egy tartományra, vagy az összesre vonatkozó rendeleteket, és 

egy-egy iparággal foglalkoztak, nem egy-egy különálló céhvel.
133

 Ez összehasonlításban a 

magyar céhekkel hatalmas előrelépést jelentett, mert Magyarországon a céhszabályozási 

politika az esetek többségében egy-egy céh kihágásainak megoldását, és ennek a megol-

dásnak az általánosítását jelentette.  

Ausztriával ellentétben a Német-római Birodalomban a közigazgatási és politikai 

szétdaraboltság és az erős központi hatalom hiánya miatt erősebben érvényesült a céh-

rendszer, a céhek helyi érdekérvényesítő tevékenysége sokkal sikeresebb volt. A város 

életében betöltött szerepüket tovább erősítette az is, hogy gazdasági potenciáljukon kívül 

védelmi feladataik is a város érdekeit szolgálták. Egy-egy bástya vagy falrész erődítése és 

a védelme háború esetén ugyanis a céhek feladata volt. 

A nagyobb német államok összefogásával valósult meg végül 1731-ben egy, az 

egész birodalomra kiterjedő, átfogó céhreform,
134

 de az egyes német államokban tovább 
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A cseh textilipar fejlődésére: KLÍMA, 1959. 
132

 Azaz míg a Schutzdekret például egész Ausztriára szólt, addig a privilegium privatium például csak egy 

tartományra vagy egy városra. 
133

 Az osztrák örökös tartományok manufaktúráinak 18. századi fejlődésére lásd: OTRUBA, 1981. 
134

 Erre nézve lásd: HAUSHERR, 1955., WINZEN, 2002., valamint a poroszországi kísérletekre és I. Frigyes 

Vilmos szerepére: MITTENZWEI–HERZFELD, 1990. Az egész folyamat ismertetésére ebben a dolgozatban nem 
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folyt a céhek befolyása elleni harc, a legsikeresebben Poroszországban, ahol 1737-ben 

I. Frigyes Vilmos király (1713-1740) érvénytelenítette az összes céhlevelet és újakat adott 

ki, ún. Generalprivilegium-okat.
135

 Ezek a porosz Generalprivilegiumok sokkal formá-

lisabbak és kevesebb teret hagynak a céhek egyedi jellemzőinek figyelembe vételéhez, 

mint a Mária Terézia 1761-es céhszabályozása után kiadott céhlevelek. Az 1770-es évekre 

Poroszországban a céheknek már nem volt pénzügyi hatalmuk, saját bírói fórumuk, sem 

politikai funkciójuk. Megszűnt a monopolhelyzetük egy-egy iparág területén, és teljes 

egészében az illetékes törvényhatóság felügyelete alatt álltak. Azonban nem zúgolódtak, 

mivel az állam védte a céheket a céhen kívüliek és saját legényeik lázadásai ellen, és – 

főleg a hadsereg szükségleteinek kielégítése miatt – elegendő munkát biztosított számukra. 

Ugyanakkor a céhen kívüli szakemberek feles számú, tartalékban lévő szakképzett 

munkaerőt jelentettek a kormányzatnak, valamint bármikor felhasználható konkurenciát a 

céheknek, amelyek így óvakodtak a nyílt ellenkezéstől.
136

 

                                                                                                                                                    
vállalkozhatunk, de a fent hivatkozott munkák pontosan végigvezetnek minket a német céhszabályozás 

állomásain. 
135

 Erre lásd: NAGY, 1966. és MITTENZWEI–HERZFELD, 1990.  
136

 Erre a sajátos helyzetre nézve lásd: SCHULTZ, 1995. 
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4. A helytartótanács rendezési kísérletei Magyarországon 

 

4.1. A helytartótanács által kezdeményezett felmérések és azok eredményei 

 

A századforduló magyarországi céhalapításairól, a céhek helyzetéről már fentebb 

volt szó. A Rákóczi-szabadságharc érthető módon háttérbe szorította az iparfejlesztési 

terveket, mint ahogy minden egyéb rendezési tervet is. A céhek az állami gazdaságpolitika 

szintjén Magyarországon az 1712-1715. évi országgyűlésen kerültek szóba ismét, vagyis a 

szabadságharc után rögtön elővették a problémát.
137

 Általános problémaként merült fel 

velük kapcsolatban, hogy ellenszegülnek a megyei árszabásoknak, fellépnek az alacso-

nyabb áron árulók ellen, a céhbe csak nagy összeg lefizetése ellenében lehet belépni stb. 

Az 1715. évi 79. tc.
138

 ezért a kézműves társulatok hátrányos visszaéléseit eltörölte; sajnos, 

közelebbről nem határozta meg, milyen jellegű visszaélésekről van szó konkrétan. A ho-

mályos megfogalmazás – mint látni fogjuk – a jövőben még hosszú évtizedeken át újabb 

visszaéléseknek engedett teret, annál is inkább, mivel a törvény leszögezi: a céhek által 

szerzett királyi kiváltságokat a törvény nem érinti. 

A rendelkezésnek sok látszatja nem volt, ezért a következő országgyűlésnek 

ismételten foglalkoznia kellett a céh-kérdéssel. Az 1723. évi 74. tc. megerősítette az 1715. 

évi 79. tc-ket, és kimondta: azok az iparosok, akik a földesurak saját szükségletére 

dolgoznak, céhektől ne háboríttassanak (3. §), valamint, hogy a király hatáskörébe tartozik 

a céhek jogainak korlátozása, illetve megszüntetése (4. §).
139

 Előbbi rendelkezés a céhen 

kívüli kontárok háziiparát védte, az utóbbi pedig a céhek számának ezidáig ellenő-

rizhetetlen szaporodását, a földesúri, egyházi stb. céhprivilégiumok kiadását igyekezett 

megakadályozni. Az iparoshiányt ugyancsak törvénnyel próbálták enyhíteni: a 117. tc. 

rendelkezett arról, hogy kézműveseket telepítsenek az országba, és ezeknek 15 évi adó-

                                                 
137

 Uralkodói céhlevelek csak a 17. század második felétől keletkeztek. A különböző gyűjtemények 

(levéltárak, múzeumok) céhes iratai között fellelhető korábbi keltezésű céhlevelek többnyire földesúri 

kiadásúak, és a céhek ezeket utólag csak megerősíttették az uralkodóval. Erre vonatkozóan a teljesség igénye 

nélkül: Királyi Könyvek. DVD-ROM. 2006., a már felsorolt céhlevél kiadások, illetve a Magyarországi 

Céhes Adatbázis adatai, mely már több gyűjtemény anyagát is tartalmazza, és folyamatosan bővül: 

http://arrabo.co.hu/cehek/new/.  
138

 A törvény: Corpus Juris Hungarici: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4468 (Az utolsó 

letöltés ideje: 2014. október 20.) 
139

 A törvény: Corpus Juris Hungarici: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4601 (Az utolsó 

letöltés ideje: 2014. október 20.) A céhek, mint érdekvédelmi szervezetek, más országokban is igyekeztek 

saját kiváltságaikat védeni, és ezáltal óhatatlanul kárt okoztak egymásnak is és a céhen kívüli iparnak is. 

A céhek állandóan felemlegetett és kezelhetetlen visszaélései miatt az örökös tartományokban I. József 1708. 

október 1-jén rendeletet adott ki, amely szerint csakis az uralkodó alapíthat céheket. Ezután a céhek száma 

nem szaporodott, de a meglévőket nem háborgatták. MIKOLETZKY, 1967. 92. 

http://arrabo.co.hu/cehek/new/
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4468
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4601
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mentességet biztosítottak, ugyanakkor kötelezték őket az iparűzésre és eltiltották őket a 

mezőgazdasági tevékenységtől.
140

 Ugyanakkor az ország gazdasági helyzetének javítására 

tett javaslatok kimerültek abban, hogy a 115. tc. kimondta: mivel a karok és a rendek az 

idő rövidsége miatt nem tudtak javaslatokkal előállni, ez a feladat a jövőben az újonnan 

felállítandó országos hatóságra, a helytartótanácsra hárul.
141

 Ugyanígy a céhek felügyele-

tét, a rájuk vonatkozó törvények betartatását, a céhek visszaéléseinek visszaszorítását az 

országgyűlés szintén a helytartótanács hatáskörébe utalta.
142

 

A helytartótanács járt el akkor is, ha a céhek privilégiumaikra hivatkozva akadá-

lyozták a vásárok forgalmát, elkobozták a kontárok áruit és egyéb módon akadályozták a 

céhen kívüliek iparűzését és kereskedését, vagy ha a céhek nem tartották be az ársza-

básokat, az uralkodói rendeleteket stb. A céhek a helytartótanácshoz fordultak akkor is, ha 

céhprivilégiumaik megerősítéséről, felülvizsgálatáról volt szó, vagy ha egymás közti 

vitáikat a városi hatóság nem tudta vagy sok esetben nem akarta rendezni. Számos példát 

találunk arra is, hogy egy-egy, céhből kizárt vagy oda bejutni szándékozó mesterlegény 

kereste meg panaszával a helytartótanácsot, mivel az illetékes törvényhatóság első fokon 

nem foglakozott kérésével.
143

 

Mivel Magyarországon a céhek csak szűk piacra termeltek, a helyi igények 

kielégítésére pedig elegendő volt termelékenységük, ezen a gyéren lakott, iparilag csak 

lassan fejleszthető, munkaerőhiánnyal küszködő területen nem volt arra lehetőség, hogy 

I. József 1708. évi ausztriai példájára egy tollvonással háttérbe szorítsák a céheket. 

                                                 
140

 III. Károly 1722-ben mintegy „útlevelet” bocsátott ki a Bánátba betelepülők részére. Mikoletzky adatai 

szerint 1736-ig kb. 20 000 bányász és iparos érkezett a Bánátba: MIKOLETZKY, 1967. 120. Ezt az adatot 

túlzottnak tekinthetjük, hiszen levéltári forrásokból tudjuk, hogy erre az időre összesen 12 000 német és 

néhány száz egyéb, főleg olasz nemzetiségű betelepülővel számolhatunk. (Igen részletes, osztrák és magyar 

levéltári forrásokra támaszkodó feldolgozása a Bánát betelepítésének és az ott megvalósuló kamarai 

igazgatásnak: JORDAN, 1967. Bőséges bécsi és magyar levéltári adatokra alapozva adja meg a betelepülőkre 

vonatkozó számait.) Valójában 1718. május 28-án Claude Florimund de Mercy gróf, a Temesi Bánság 

kormányzója már engedélyt kapott a Bánát betelepítésére selyem, kukorica, dohány termesztése és 

feldolgozása végett, valamint textilmanufaktúra alapítására is lehetősége volt. MIKOLETZKY, 1967.; SAM – 

Familie Neihard – Korrespondenz; JORDAN, 1967. Pozsonyra vonatkozóan Anton Špiesz szolgáltat adatokat: 

1711-1790 között 2396 személy kért iparengedélyt, ebből 414 Ausztriából, 249 Bajorországból, 87 

Németország nyugati területeiről, 40 Szászországból, 175 Cseh-Morvaországból, 48 Sziléziából, 17 

Brandenburgból érkezett. ŠPIESZ, 1978. 14. 
141

 Corpus Juris Hungarici: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4642 (Az utolsó letöltés ideje: 

2016. február 15.) 
142

 Már az 1715-ben felállított és 1722-ig működő bizottság munkamegbeszélésein is felmerült a céhek 

problematikája, visszaéléseik megszüntetése. A bizottság tagjai javasolták, hogy a céhek felügyeletét vegyék 

ki a megyék és városok kezéből és utalják a helytartótanács jogkörébe. A bizottsági munkálatokról és ezen 

belül a gazdaság fejlesztésére tett javaslatokról lásd: KÓNYI, 1932. 
143

 Csak néhány példa: vásárokkal kapcsolatos panaszok: MNL OL C 20 1743. július 8. (modori varga céh 

panasza látópénz szedése ellen); céhfelvételi kérelmek: MNL OL C 20 1743. július 10; MNL OL C 20 1743. 

július 30.; MNL OL C 20 1736. június 15.; céhek érdekellentétei MNL OL C 20 1727. január 11. 

(kecskeméti takács céh panasza kiváltságainak sérelme miatt). Természetesen még akár több tucat példát is 

felsorolhatnánk. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4642
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III. Károly ezért lassabban, a céhek kereteit lazító intézkedésekkel, a kontárok (céhen 

kívüliek) helyzetének könnyebbé tételével igyekezett a céhek középkori vonásait eltörölni, 

az iparűzést megkönnyíteni. A helytartótanács feladata tehát az 1720-as évek elején az 

volt, hogy felmérje és rendszerezze a meglévő állapotokat és javaslatokat tegyen ezek 

fejlesztésére. A céhek feloszlatására, nagyobb munkaerőt és technikai újításokat igénylő 

manufaktúrák létrehozására ekkor nem gondoltak, nem is gondolhattak. 

Az 1723. évi fentebb felsorolt törvénycikkek értelmében 1725 tavaszára az Országos 

Biztosság négy kerületi biztosa
144

 felmérte a területéhez tartozó települések gazdasági 

fejlettségét és jövőbeni fejleszthetőségét, és jelentést tett a helytartótanácsnak a gazdaság 

helyzetéről, valamint javaslatokat terjesztettek elő annak fellendítésére, problémáinak 

esetleges megoldására. Így például javasolták, hogy a mezővárosokban tevékenykedő 

tímároknak, vargáknak, pajzsgyártóknak (fegyverkészítőknek), nyergeseknek nagyobb 

szabadságot kellene adni, mert munkájukra fokozottan szükség van az ország egész 

területén. Ahol sokan vannak, például az ország északi részein, onnan áttelepítésük ajánlott 

a gyérebben lakott vidékekre. Olyan posztómetszőket, takácsokat kellene betelepíteni, akik 

finomabb posztót, illetve vásznat is tudnak szőni (angol és holland posztót, sindon 

vásznat), és akkor a hadsereget, illetve a határőrvidék ezredeit belföldi, olcsóbb ruha-

anyaggal tudnák ellátni, mert jelenleg a külföldi sokkal drágább. A textilmunkákhoz 

szükséges gyapjút például a Dunán és a Tiszán Törökország felől felhajózva könnyen és 

olcsón meg lehetne vásárolni, ezt az áruforgalmat jelenleg külföldi kereskedők bonyolítják, 

és kiviszik a hasznot az országból. Több vásár tartását is szorgalmazták, ezeken főleg a 

céhen kívüliek árusítását kellene megkönnyíteni, mellyel párhuzamosan a céhek 

vásárokhoz kapcsolódó privilégiumait kellene visszaszorítani.
145

 A déli területekkel kap-

csolatosan jelezték, hogy sokan kikerülik a harmincadhelyeket és nem fizetnek vámot, 

ezért szigorítani kellene a harmincad szedését. Mindenhol problémaként említették, hogy a 

külföldi kereskedők felvásárolják a nyersanyagot, külföldre viszik azt, ott jó áron eladják, 

és a hazai iparosoknak helyenként ezért nem jut elegendő nyersanyag. Javasolták, hogy ne 

egy adott iparághoz igazítsák az egyéb feltételeket, hanem a rendelkezésre álló nyers-

anyagokhoz és az adott területre telepítsenek iparosokat, ott helyben létesítsenek készárut 

                                                 
144

 Petrovszky József az eszéki kerületben, Rosti István a soproni kerületben, Szinyei Merse Kristóf a kassai 

kerületben, Eötvös Miklós pedig a debreceni kerületben. Jelentéseik megtalálhatók: MNL OL C 20 1725. 

március 1. 
145

 A céheknek joguk volt hozzá, hogy a kontárok munkáit felülvizsgálják, azoknak ún. látópénzt kellett 

fizetniük a céh részére, hogy áruikat árulhassák, s néhol azt is előírhatták nekik, hogy például több napos 

vásár esetén csak egyes napokon és bizonyos helyeken rakhassák ki áruikat. A céheknek joga volt ahhoz is, 

hogy a céhen kívüli kontárok engedély nélkül árult áruit (néha szerszámait is) az adott település 2 mérföldes 

körzetében elkobozhassák. A céhek különböző kiváltságait összegyűjtve közli: SZÁDECZKY-KARDOSS, 1889. 
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előállító manufaktúrákat. Mindenhol óriási problémaként említették a lakosságra nehezedő 

katonai terheket, itt a hadiadón kívüli, sokkal súlyosabb természetbeni szolgáltatások 

csökkentését javasolták. Felmerült, hogy bár kézműiparunk sem minőségében, sem volu-

menében nem olyan fejlett, hogy külföldre tudna termelni, de számos mezőgazdasági 

termékünk versenyképes lehetne: a gabona, a bor, az élőállat, a faggyú, a méz, a dohány, a 

faszén. (Megjegyzendő, hogy a javaslatban felsorolt áruk egyike sem késztermék, hanem 

nyersanyag.) Végül pedig olyan iparosok betelepítését ajánlották, akikből itthon nincs, 

vagy kevés van: finom posztót szövőket, kelmetakácsokat, kordovánosokat, fegyver-

kovácsokat stb. 

Ilyen előzmények után 1725. december 13-án a helytartótanács körlevelet intézett a 

megyékhez és szabad királyi városokhoz a célból, hogy beérkezett részletesebb jelentéseik 

alapján felmérje, mennyi és milyen iparos él az adott törvényhatóság területén és milyen 

további igénye lenne a kérdéses területnek iparosok betelepítésére vonatkozóan. Az uta-

sítást az 1723. évi 117. törvénycikkel támogatták meg: mint írták, a felmérésre azért van 

szükség, hogy a helytartótanács pontosan tudja, milyen iparágakba, mely területeke és 

mennyi iparost hívjon be külföldről. Ezért pontos válaszokat kértek arra vonatkozóan, 

hogy egy-egy megyében vagy településen, szabad királyi városban pontosan hány kéz-

műves dolgozik, és milyen minőségű terméket állít elő. 
146 

A körlevélre adott válaszok 

alapján ugyanakkor azt is fel kívánták mérni, hogy milyen természeti adottságai, nyers-

anyagai, iparfejlesztési lehetőségei vannak egy-egy adott területnek. 

A megyék és szabad királyi városok1726 elején küldték el válaszaikat.
147

 A je-

lentések igen tarka képet mutatnak. Némelyik megye igen részletesen leírta gazdasági 

állapotát, gondosan felmérte, milyen lehetőségek vannak a területén iparfejlesztésre és 

jelezte, hogy milyen iparosokat vár. Mások csupán röviden közölték, milyen fajta 

iparágakban tevékenykednek kézműveseik, s mire lenne még szükségük. Nagyon sok tör-

                                                 
146

 „ad mentem Art. 117. ultimae Diaetae Mechanici omnis generis modo ibidem praescripto in Regnum 

vocentur, hujusmodique Mechanici in locis, ubi residentiam fixerint, nullos fundos habeant, ne per culturam 

eorundem a Manufactura distrahantur, Hinc ubidum Consilium hocce Regium Loc. pro munere et officio suo 

etiam de hujus Articuli effectuatione invicem consultasset, praeprimis necessarium esse adinvenit, ut 

antequam ijdem Mechanici in Regnum hocce vocentur ab universis Comitatibus, liberisque ac Regiis 

Civitatibus genuina de procreatione Terrae, aliaque rudi et informi materia in gremio ipsorum in quali 

quantitae? ac bonitate? reperibili, de localitate item ubi quales manufacturae induci? colocari? et practicari? 

quotve ejusmodi Mechanici et Manufactores Magisterium exercentes, hi vel ibi in quo loco residere et 

subsistere quirent? sed et qualubis etiam Opificijs et manufacturis hic vel ille vel maxime egeret, informatio 

petatur, ut in Regnum hocce vocati et adventuri, pro diversitate Opificiorum et manufacturarum suarum illico 

ad loca congrua ordinari, taliterque negotium isthoc Regno, et ejusdem Incolis tam Salutare atque proficuum 

ad mentem praecitati Articuli inchorari et incrementum summere queat.” A körrendeletet lásd: MNL OL C 

35 Idealia No. 2., a megyék által beküldött válaszokat lásd: MNL OL C 20 1726. 
147

 A megyék beküldött jelentéseit röviden értékeli: HECKENAST, 1971.  
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vényhatóság azt jelentette, hogy a meglévő iparosok elegendőek a lakosság ellátására, s 

nem kérnek többet. Arra is van példa, hogy egy adott megye kifejezetten tiltakozott 

iparosok betelepítése és iparának bárminemű fejlesztése ellen. A helytartótanács által kért 

statisztikai adatokat (létszámra, minőségre, mennyiségre vonatkozóan) azonban sehol sem 

találunk. Sajnos, néhány törvényhatóság teljesen érdektelennek bizonyult, és semmiféle 

jelentést nem küldött be a helytartótanácshoz. A továbbiakban a beküldött jelentéseket 

vesszük számba, beérkezésük sorrendjében.
148

 

A legrészletesebb jelentés Abaúj vármegyéből érkezett.
149

 A megyét ugyan igen 

néptelennek mondták, ennek ellenére élénk iparos tevékenységet írtak le területén: van 

több posztómetsző, süvegkészítő, lakatos, habán fazekas, takács, német varga, szíjgyártó, 

bognár, üveges, de várnának még további lakatosokat, üvegeseket, valamint egyáltalán 

nincs, és nagy szükség lenne nyeregkészítőre, asztalosra, harisnyaszövőre. Javaslatokat 

tettek arra, hogy Szepsi mezővárosban vízimalmot, a Hernádon Mislénél papírmalmot 

állítsanak fel. A felsoroltakon kívül is bármilyen iparost, vagy iparfejlesztést szívesen 

fogadnak.
150

 

Bártfa városa elutasította az iparfejlesztésre vonatkozó kérdést.
151

 Hivatkoztak a 

település elszigetelt fekvésére és a nyersanyaghiányra. Ez az állapotleírás azért is érdekes, 

mivel a 15. század végén éppen Bártfán vette kézbe maga a város a vászonszövést és a 

fehérítést, és a szövőipar felfutását a céhek sem tudták megakadályozni.
152

 Habár ez a 

kiugró fejlődés a 16. század folyamán a külföldi konkurencia miatt megtört, Bártfa a 16-

17. század folyamán a felső-magyarországi városszövetség tagjaként jelentős szerepet 

játszott a régió gazdasági életében is.
153

 Az ország egységének helyreállítása után alig egy 

emberöltő elég volt ahhoz, hogy Bártfa északi fekvése és a kereskedelmi útvonalak, 

gazdasági központok áthelyeződése miatt 1726-ra saját bevallása szerint is teljesen perifé-

rikus helyzetbe kerüljön és kézműipara hanyatlásnak induljon. Ennek a hanyatlásnak nyil-

vánvaló oka, hogy az ország területének egyesítésével a felső-magyarországi város-
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 Mivel a felmérésre nem az összes megye és szabad királyi város válaszolt, és a későbbiekben még az 

1736-os összeírást is elemezni fogjuk, minden más csoportosítás pontatlan és nehézkes lett volna. Meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy a beérkezés dátuma, mely szerint az iratok ma találhatók, nem azonos a keletkezés 

dátumával. 
149

 MNL OL C 20 1726. január 23. 
150

 „Et licet desolatus hicce Comitatus noster diversae naturae beneficijs ita dotatus haberetur... omnis ferme 
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szövetség, és ezen belül Bártfa gazdasági helyzete megrendült, hiszen az ország középső 

területei is bekapcsolódtak a gazdaságba, kereskedelembe. 

Meglepő a helyzet Budán is.
154

 Az 1687-ben szinte pillanatok alatt betelepült város 

dinamikus fejlődése és fővárossá növekedése gyakorlatilag az egész századon át tartott,
155

 

1726-ban mégis úgy nyilatkoztak, hogy nincs szükségük iparosokra, és nem áll módjukban 

az ipart fejleszteni. (Pest megye jelentésében ugyanakkor – mint a későbbiekben látni 

fogjuk – úgy ítélték meg a megyei tisztviselők, hogy Budának igenis szüksége lenne 

iparosok betelepítésére.) Pest városa azt állította jelentésében, elegendő számú iparosa van, 

csupán csapóra lenne szükségük.
156

 

Békés vármegye elszomorító képet tárt a helytartótanács elé jelentésében.
157

 Alig van 

lakosa, nincs számottevő nagyobb települése, nyersanyaga sincs. Gyulán vannak ugyan 

posztósok, de azoknak sem elég a rendelkezésre álló nyersanyag.
158

 A varga, szabó, szűcs, 

lakatos mesterséget házi ipar keretében űzik, de egyébként senki sem tudna megélni 

pusztán kézműves mesterségéből. 

Komárom vármegyéből építő jellegű javaslatok is érkeztek.
159

 Nincs kézművesük, de 

szívesen látnának bármilyen iparost. A megyében több alkalmas helyet lehet találni ma-

lom, papír- és lőpormalom felállítására, és lehetne kőfejtőt is nyitni. 

Hont vármegyében vannak fazekasok, asztalosok, esztergályosok, bognárok, posztó-

metszők, takácsok, tímárok, lakatosok, vargák, pajzsgyártók, kőművesek, molnárok.
160

 

Nem tudnak olyan iparágat mondani, amit náluk fejleszteni lehetne, nincs szükségük 

iparosokra sem, de készek a helytartótanáccsal mindenben együttműködni. 

Szatmárnémeti, Szakolca, Nagyszombat, Kismarton és Ruszt városok nem tudnak 

több kézművest foglalkoztatni, a sajátjaik is alig élnek meg, földet kell művelniük, és nem 

is kérnek iparosokat.
161
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Pest vármegyének általában kevés a lakossága, és ahol nincs elegendő lakos, ott nem 

él meg a kézműves. Főleg a mindennapi szükségletek kielégítésére kellenének iparosok, 

olyanok, „akik abaposztót, zubbonyt, és hasonlókat” tudnak előállítani.
162

 A megye szerint 

főként Buda (!), Pest, Óbuda, Szentendre, Vác, Rátót, Ráckeve, Kecskemét, Nagykőrös, 

Cegléd, Dömsöd, Pataj, Isaszeg, Pécel és Keresztur vár kézműves betelepülőket.  

Heves megyében nincs kőműves, ács, lakatos, üveges, süveges, fazekas pedig csak 

Gyöngyösön. Ki is mondták jelentésükben, hogy csak a helyi szükségletek kielégítésére 

várnának ezekbe az iparágakba kézműveseket, és nem gondolkoznak nagyobb volumenű 

termelésben. Van bőven szabó, szűcs, csizmadia, gombkötő, takács, bognár, szíjgyártó. 

A posztómetszőkre viszont panaszkodtak, mivel azok csak abaposztót tudnak csinálni, a 

rácok ellenben „Törökországból hoznak matériát”, és sajnos az is igaz, hogy ezek aztán 

„kiviszik a hasznot az országból”.
163

 Ezért szívesen látnának olyan takácsokat, akik 

finomabb anyagot, például selymet tudnának szőni. 

Pozsony városa csupán posztómetszőket és takácsokat kért, olyanokat, akik képesek 

finom holland és angol posztó előállítására.
164

 Más iparosra nincs szükségük.
165

 

Zólyom vármegye – hivatkozva elszigetelt fekvésére – nem kért iparosokat,
166

 

Libetbánya pedig azt írta: „még árnyéka sincs az iparnak”,
167

 Nagybánya városa pedig nem 

kért iparost, mert ott a helyi bányászok elvégzik a szükséges kézműves munkákat is.
168

 

Trencsén vármegye és Trencsén város együttesen jelentette, hogy „Ezen helység 

kézművesei alig tudják biztosítani a létfenntartásukhoz szükséges eszközöket.”
169

 A meg-

lévő iparosok a környéket bőven el tudják látni, még a szomszédos megyék vásáraira is 

szállítanak készárut. 

Turóc vármegye kimondottan elzárkózott.
170

 Nincsenek városai, még mezővárosa, 

vagy népesebb települése sincs, nincs nyersanyaga. Amire szükség van, azt az urasági 

kézművesek megcsinálják. 
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Szepes vármegye posztómetszőket igényelne, ilyenek egyáltalán nincsenek, jelenleg 

a Trencsén megyei Puchóból jön készáru.
171

 A megye sajnálkozott rajta, hogy elszigetelt 

fekvése miatt alkalmatlan bármiféle manufaktúra létesítésére. 

Vas vármegye meglévő iparának tönkretételét panaszolta, mivel a nyersanyag 

kivitele miatt a helyi iparosoknak semmi feldolgozni való nem maradt.
172

 Megfelelő 

nyersanyagellátással a tímárok, szűcsök mind megélnének kézműiparukból, s kellene még 

kőműves és kovács, mert a helyiek csak az uradalmaknak dolgoznak. 

Ugocsa vármegye olyan komolyan vette a helytartótanács körkérdését, hogy 

nemcsak gazdasági helyzetét vizsgálta át, hanem más kérdéscsoportokat is, s ezekről is 

készített jelentést.
173

 Iparára vonatkozóan leírta, hogy gyakorlatilag semmiféle kézművesük 

nincs, kellene kőműves, posztómetsző, takács, nyeregkészítő, bognár, lakatos, ács, molnár, 

asztalos, pokróckészítő, tímár, pajzskészítő, üveges, de nem látnak módot ezek ellátására, 

mivel a lakosság kis létszámú, nagy része elvándorolt. 

Liptó vármegye jelzi, hogy nincs semmiféle nyersanyaga, s emiatt a legjobb 

indulattal sem tudnak iparosokat foglalkoztatni.
174

 

Csongrád vármegye nem tartja a kérdést fontosnak, s több más üggyel együtt csak 

mellékesen jelenti, hogy a megye jelenleg lakosságának számát szeretné szaporítani, s 

nincs szüksége kézműves termékekre.
175

 

Zemplén vármegye igen lelkesnek bizonyult.
176

 Nemcsak nyersanyaga van, hanem 

jelentős igényei is, különösen Sztropkó, Homonna, Varannó, Újhely és Tállya 

mezővárosokban. Szűcs és posztós van bőven, de sürgősen kellene nekik téglakészítő, 

gerendakészítő, pajzsgyártó, bognár, másra egyelőre nincs szükség. 

Moson vármegye Ausztria közelsége miatt nem látja szükségét iparosoknak: „az 

osztrák Pruck és Hainburg szomszédsága miatt, valamint Pozsony város közelsége miatt 

is… ilyesféle mestereket nehezen, vagy egyáltalán nem lehetne azon a vidéken foglal-

koztatni.”
177

 

Ung, Pozsony, Baranya, Zala és Veszprém vármegye nem kért iparosokat, az ország 

többi megyéjéből egyáltalán nem érkezett jelentés. 
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A megyék beküldött anyagaiból összességében megállapítható, hogy a meglévő 

iparosok csupán a helyi piacra termelnek, de a piac vonzáskörzetéhez tartozó lakosság 

mindennapi szükségleteit és alacsony minőségi igényeit ki tudják elégíteni. A meglévő 

iparosoknak nincs elég tőkéje, a céhek akadályozzák a mesterek számának növekedését, 

nem szabadítják fel inasaikat, így nem kerülnek újabb iparosok a gazdasági vérkeringésbe, 

és nem is vesznek fel új tanítványokat, a vásárokon nem engedik árulni a kontárokat, 

illetve más céh iparosait, a különböző taksák magas volta pedig szinte lehetetlenné teszi 

sokak számára a céhbe jutást. Iparossal igazán jól ellátott, manufaktúrává tovább-

fejleszthető ipari termelés sehol sincs. Az iparosok nem is törekszenek fejlődésre, 

fejlesztésre, megelégszenek azzal a technikai tudással, azokkal a gazdasági lehetőségekkel, 

piaci keretekkel, melyek rendelkezésükre állnak. Vagyis az országosan kibontakozó kép a 

jelentések beküldésekor: a legtöbb helyen nyersanyaghiány és munkaerőhiány uralkodik, 

pontosabban a meglévő erőforrásokat nem aknázzák ki és nem használják ki megfelelően, 

így a nyersanyag és a munkaerő nem találkozik, és a gazdasági élet szereplői 

szakképzettségüket és lehetőségeiket tekintve más-más színvonalon állnak. 

A felmérés készítésének időpontjában a helytartótanács a déli megyékben új 

jelenséget is talált: az ún. óriáscéheket.
178

 A gyér népesség is igényel ipari termékeket, 

azonban nem tud eltartani ugyanazon iparágban több kézművest. Ezért jellemzően egy-egy 

településen egy adott iparágat csak egy vagy két kézműves képviselt, egy ember viszont 

nem alapíthatott céhet. Rokon szakmák esetében máshol sem volt ritka, hogy a mesterek 

közös céhbe tömörültek,
179

 de a déli településeken a kis létszám miatt különböző 

szakmákat egyesítő céhe alakulnak. A legnagyobb ilyen óriáscéhben 30 szakma képviselőit 

találjuk.
180

 

A helytartótanács felméréséből kitűnik, hogy a legnagyobb gondot a lakosság gyér 

létszáma mellett az érdektelenség és az igénytelenség okozta. Ennek oka, hogy az ország 

nagyobb részén – ahogy az a felmérésből is kiviláglik – a törvényhatóságok, és a lakosság 

is elegendőnek érzi a meglévő iparosok számát. Manufaktúra alapítására sehol sem 

gondolnak, mivel ennek nincsenek előzményei, miként Csehországban a fejlett háziipar, és 

nincs meg az az erő, az állami akarat és segítség, amely szervezést és tőkét jelentene. 

Mindez kitűnik abból, hogy egyes megyék csak többszöri felszólításra, és csak tessék-
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lássék végezték el az összeírást, illetve több helyen is csak annyit jelentettek: elegendő 

iparosuk van, de nem részletezték a viszonyokat, illetve mint fentebb említettük, némelyik 

megye egyáltalán nem küldött be jelentést. Mint már említettük, a meglévő iparosok a 

legtöbb területen kielégítették a helyi igényeket, a céhek nem gondoltak termék- vagy 

piacbővítésre. 

A helytartótanács a beérkezett jelentések kiértékelése után arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy iparfejlesztés csak úgy lehetséges, ha az iparosok betelepítésével 

egyidejűleg a privilégiumaik miatt károsnak tekintett céheket eltörölnék.
181

 Azonban a 

kiértékelés után az is nyilvánvaló volt, hogy ezt Magyarországon nehezen lehetne meg-

tenni, mivel a céhek feloszlatásával keletkezett űrt a szakemberek, nagy létszámú szabad 

munkaerő, és tőke hiányában nem lenne mivel betölteni, így a tanácsosok az uralkodónak 

olyan értelmű javaslatot tettek, hogy ha nem lehet őket megszüntetni, működésüket a 

lehető legszigorúbb keretek közé kell szorítani, és a lehető legerősebb állami befolyás alá 

kell őket vonni.
182 

 

A helytartótanács sarkos véleményének elemzésekor mindenképpen rá kell 

mutatnunk arra, hogy a felméréseket a megyék végezték, azok a megyei tisztviselők, akik 

sok esetben nem láttak túl a megyehatáron, akiknek elavult, konzervatív, feudális szem-

lélete mindenképpen elutasítaná a gazdasági fejlődést. Nem tudhatjuk azt sem, hogy – bár 

a helytartótanács átlátta az országos érdekeket és országos iparfejlesztésben gondolkodott –

, a jelentést beküldő megyei tisztviselők milyen mértékben ismerték megyéjük vagy 

régiójuk gazdasági állapotát, és milyen mértékben tudták azt bekapcsolni az országos 

tendenciákba. Mindezeknek a szempontoknak a figyelembevételével megállapíthatjuk, 

hogy a felmérés mutat bizonyos tendenciákat, de nem fogadhatjuk el teljesen megbízható 

helyzetjelentésnek. 

 

4.2. A problémák felmérése, javaslatok azok megszüntetésére 

 

Még egy 1724-ben kiadott királyi utasításra a helytartótanács ugyanebben az évben 

kidolgozott a megyék számára egy egységes limitációs rendszert is, amit a megyék 
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ugyancsak nem tartottak be.
183

 A Vas megyei kőműves, kőfaragó és tímár céh azt pana-

szolta, hogy a megyei árszabás olyan alacsonyan határozta meg termékeik árát, hogy ők 

éhen halnak, ugyanakkor a szomszédos megyékben a hasonló termékeknek kétszer-

háromszor magasabb ára van.
184

 Egy-egy árucikk vagy a szükséges nyersanyag árát ugyan-

is a helyi piac határozta meg, ha az adott vásáron egy árucikkből nagy volt a kínálat, 

nyilván olcsóbban be lehetett szerezni, mint a szomszéd vármegyében, ahol abból hiány 

volt. Ezért már az országgyűlésen is panaszként merült fel, hogy az egyes árucikkek, 

illetve nyersanyagok a különböző megyékben különböző áron szerezhetők be, ezt az 

aránytalanságot szüntette volna meg a helytartótanács által kidolgozott egységes árszabás. 

Ráadásul az árucikkek és nyersanyagok árának egységessé tétele a különböző területeken 

működő céhek konkurenciaharcát is csökkentette volna. A limitációk betartására 

vonatkozó jelentést 1725-ben azonban egyedül csak Pest-Pilis-Solt megye küldte fel.
185

 

Ugyanebben az évben a bazini hentes céh fordult azzal a kéréssel a helytartótanácshoz, 

hogy áraikat szabják a többi szabad királyi város henteseihez, egységesítsék azokat, mert a 

mostani gyakorlat nem felel meg nekik, ráfizetnek.
186

 Hiába próbálkozott tehát a 

helytartótanács az árak rendezésével és egységesítésével, hiszen még egy olyan erős 

önkormányzatú város is, mint Pozsony rendszeresen panaszkodott az árszabások be nem 

tartására.
187 

A limitációkra vonatkozó rendeletek be nem tartásának oka nyilvánvalóan az 

volt, hogy a céhek, illetve a vásárok bevételeit élvező mezővárosok és városok sem akartak 

elesni az esetleges nagyobb haszontól.  

A helytartótanács rögtön működésének kezdetén bekérette a céhleveleket, hogy a 

középkori „maradványokat” kigyomlálhassa, az indokolatlanul magas taxákat, a 

céhfelvételt megnehezítő artikulusokat eltörölhesse. A céhprivilégiumok felküldése azon-

ban nagyon lassan ment, a céhek nyíltan dacoltak a helytartótanáccsal.  

1727-ben a helytartótanács panasszal fordult az uralkodóhoz a céhek ellen, mivel 

nem küldték fel a céhleveleiket felülvizsgálatra. III. Károly ekkor megismételtette a 

felszólítást,
188

 majd a birodalmi céhreform előkészületeinek hatására 1730 októberében egy 

királyi rendeletben az összes megyét és szabad királyi várost felszólították, hogy az ott 

működő céhek céhleveleit gyűjtsék össze és küldjék fel a helytartótanácshoz (kivéve, ha 
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 Az utasítás: MNL OL A 35 1724. május No. 6. Az utasítás május 2-án érkezett meg a helytartótanácshoz, 

és május 6-ra már ki is dolgozták a limitációkat. 
184

 MNL OL C 13 1724. május 2. 
185

 MNL OL C 21 1725. december 5. 
186

 MNL OL C 20 1725. szeptember 22. 
187

 MNL OL C 21 1730. július 19. 
188

 MNL OL C 21 1727. november 18. 



61 

 

már erre korábban sor került), mert azok a céhek, amelyek egy éven belül nem hajtják 

végre ezt az utasítást, feloszlatásra kerülnek.
189

 Habár ez komoly fenyegetés volt, a 

helytartótanács fennmaradt iratai között még az 1750-es évekből is szép számmal találunk 

olyan panaszokat, melyek a céhlevél bemutatásának elmulasztásával kapcsolatosak. 

A bemutatott céhleveleket a helytartótanács felülvizsgálta, bizonyos artikulusokat 

eltörölt, másokat módosított. A módosított, illetve eltörölt pontokat négy fő téma köré lehet 

csoportosítani: 

1. A vásárokkal, vásárjoggal kapcsolatos kiváltságok megnyirbálása (kontárok 

áruinak és szerszámainak elkobzása, idegen árusok áruinak két mérföldön belüli elkobzása, 

látópénz szedése stb.).
190

 

2. A különböző taksák csökkentése (mesterfelvételi taksa, inasfogadási taksa, 

mesterasztal stb.).
191

 

3. Vallási pontokra (akatolikusokra) vonatkozó kiváltságok megerősítése, eltörlése, 

vagy éppen előírása.
192

 

4. Inasok, legények rendtartására vonatkozó pontok módosítása.
193

 

A legtöbb céh kisebb, főleg a taksákra vonatkozó módosítások után visszakapta 

immár az uralkodó által is megerősített céhlevelét.
194

 Némelyik céh külön kéréssel is élt, 

így például a szegedi cukrász céh kiváltságlevelének hitelesítésén és megerősítésén túl még 
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 MNL OL C 21 1730. október 24. 
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 Ezekre példák: a belényesi szűcs, szabó, csizmadia, tímár céh: MNL OL C 21 1729. december 14.; a 

nemesapáti takácsok: MNL OL C 21 1731. július 20., a révkomáromi gombkötő céh: MNL OL C 21 1727. 

december 29. 
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 Ezt szinte minden bemutatott céhlevélben csökkentették. A belényesi szűcs, szabó, csizmadia és tímár céh 

céhfelvételi taksáját például 40 Ft-ról 20 Ft-ra csökkentik (MNL OL C 21 1729. december 14.), a 

révkomáromi gombkötők mesterasztalának árát maximálják 20 Ft-ban (MNL OL C 21 1727. december 29.), 

a soproni ács céh 50 Ft-os céhfelvételi díját leszállítják 30 Ft-ra (MNL OL C 21 1732. március 5.), 

ugyanakkor például a tatai borbély céh céhfelvételi taksáját meghagyják 50 Ft-on, ott az inas szegődtetést 

csökkentik 15 Ft-ra. Az eltérő mestertaksában az iparágak különbözősége, illetve előfordulásának 

gyakorisága is megmutatkozik.  
192

 A magyar céhek életében erősen dominált a céhek vallási jellege. Az akatolikusok panaszai és az ezekkel 

kapcsolatos ügyek összegyűjtése és feldolgozása a hatalmas mennyiség miatt csak külön tanulmány keretei 

között lenne lehetséges. Itt csak példaként említjük meg atipikus esetként a soproni ács céhet és a puchói 

posztómetsző, takács, csizmadia céhet, ahol a korábbi gyakorlat szerint akatolikusok is lehettek céhtagok, a 

helytartótanács azonban megtiltotta protestánsok felvételét a céhbe (MNL OL C 21 1732. március 5., illetve 

MNL OL C 21 1732. május 12.). Debrecenben a szabók 1530-ban nyertek kiváltságlevelet még I. János 

magyar királytól (1526–1540), melyben garantálták a protestánsok vallási ünnepeinek szabad megtartását. 

A debreceni céh protestáns jellege megmaradt ugyan, de a helytartótanács előírja számukra a katolikus 

ünnepek és körmenetek megtartását is (MNL OL C 21 1734. december 4.). 
193

 Például a kassai pékek esetében a helytartótanács eltörölte a legények egy éven belüli házasodási 

kötelezettségét (MNL OL C 21 1735. január 7.), ugyancsak ezt írták elő a kassai csizmadiáknak is (MNL OL 

A 35 1735. április 11.), eltörölték az egri szabó céhben a keresztelőpénzt (MNL OL C 21 1735. augusztus 
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vizsgálatot folytatni (MNL OL C 13 1735. július 12.) 
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 A helytartótanács Acta mechanica állagának (MNL OL C 25) egykori Ladula A sorozata több száz 

céhlevélmásolatot őriz, melyet megerősítésre, illetve felülvizsgálatra küldtek be 1761 előtt. 
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leánycéh alapítására is kért engedélyt, amit a helytartótanács az uralkodói engedély mellett 

a földesúr beleegyezéséhez is kötött.
195

 

Mivel a céhek a többszöri felszólítás és a feloszlatással való fenyegetés ellenére sem 

mind teljesítették bemutatási kötelezettségüket, a helytartótanács 1734-ben az érintett 

törvényhatóságokhoz fordult segítségért. Kötelezte a megyéket és szabad királyi városokat, 

hogy ők maguk gyűjtsék be a céhleveleket, és ellenőrzés céljából küldjék fel a helytar-

tótanácshoz.
196

 Azért, hogy a felszólításnak nagyobb nyomatékot adjanak, a legnagyobb 

kontár létszámmal rendelkező, renitens Késmárk városában példát statuáltak: kéthónapos 

türelmi határidővel a helytartótanács elrendelte az uralkodói jóváhagyás nélkül működő 

céhek feloszlatását, a kontárok szabad iparűzésének engedélyezését (konkrétan nem 

neveztek meg iparágakat).
197

 

A helytartótanács 1724 után több visszaélési ügyet is tárgyalt, orvosolt, és mindezek 

előkészítették a talajt az 1731-ben elfogadtatott birodalmi céhreform magyar átplán-

táláshoz.
198

 A birodalmi céhtörvényt az eltérő gazdasági, kulturális és társadalmi adott-

ságok miatt nem lehetett teljes egészében átültetni a magyar környezetbe, de a helytar-

tótanács utasításba kapta, hogy a lehető legtöbb elemét dolgozzák fel egy magyar 

céhreform kiadásához. A helytartótanács céhügyekkel foglalkozó tanácsosának, Sauska 

Ferencnek
199

 a feladata lett a birodalmi reformhoz a leginkább hasonlító magyar céhreform 

kidolgozása.
200

 

Ahhoz, hogy valóban használható céhreformot dolgozhassanak ki, illetve hogy 

később valóban hatékonyan működjön ez a céhreform, a tanácsosoknak jól kellett ismer-

niük a céhek problémáit. A helytartótanács az 1730 körüli években számos céhüggyel 

foglalkozott, melyeket a lehető legalaposabban, mindig az illetékes törvényhatóság 

segítségével kivizsgált, és megoldást keresett a problémákra. A törvényhatóságok (a 

megyék, illetve a szabad királyi városok) hozzáállása különböző volt, ezt láthattuk már az 
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1726-os felmérésre adott reakciókból is. Amennyiben a megye vagy város érdekei egybe-

estek a helytartótanács intézkedéseivel, úgy támogatták azokat, ha nem ez volt a helyzet, 

igen hatékonyan szabotálták a rendeleteket. Erre a céhes problémák alábbi, részletesebb 

ismertetésénél példákat is láthatunk majd. 

A helytartótanácsi rendeletekről az 1720-as és 1730-as években elmondhatjuk, hogy 

az ugyanolyan típusú ügyeket igyekeztek ugyanolyan módon megoldani, és ezzel is az 

egységesítést elősegíteni. Előfordult azonban olyan eset is, mikor egy teljesen egyedi 

ügyből zsinórmértékű királyi rendelet született akár az összes magyarországi céhre, vagy 

csak egyes iparágakra vonatkozóan.
201

 

Habár a helytartótanács a céhek problémás ügyeivel foglalkozott, ezekre keresett 

egységesítő megoldást, egyáltalán nem arról van szó, hogy a céhekkel csak problémák és 

gondok lettek volna. Ha valami jól működik, értelemszerűen nem kell vele mélységében 

foglalkozni, csupán biztosítani kell a működéshez szükséges kereteket. Ezért a céhekkel 

kapcsolatosan is csak a problémás esetek, a magisztrátus számára megoldhatatlan viták 

kerültek fel a helytartótanács elé. De ezeket az ügyeket a helytartótanács nem negatív 

problémaként kezelte, hanem útmutatóul szolgáltak arra nézve, milyen területen, milyen 

változtatásokkal lehetne működőképessé tenni és fejleszteni a céhes életet. 

 

4.2.1. A céhbe jutás akadályozása 

 

A céhekkel kapcsolatos visszaélések között a leggyakrabban azzal találkozunk, hogy 

a céhek megpróbálják megakadályozni új céhtagok felvételét. Ez már az 1720-as évekre, 

sőt, néhány városban már korábban is jellemző volt, de a később még bemutatandó, 1733-

ban bevezetett szabályozás után egyre gyakoribbá vált. A céhek féltékenyen őrizték 

kiváltságaikat, bezárkóztak, és féltek az újításoktól. Limitálták a mesterek számát, és a 

felvételnél előnyben részesítették azokat a jelölteket, akik mesterek fiai voltak, vagy 

mester leányát vették feleségül, ezek a jelöltek feleannyi taxát fizettek, és gyakran felmen-

tették őket a mesterremek készítés és/vagy a vándorlás alól is. 
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A céhből kiszorult legények szükségszerűen kontárok lettek, korlátozott iparűzési és 

áru eladási lehetőségekkel. A céhek privilégiumlevelében több olyan pont is szerepelt, 

amely a kontárok elleni védelemre, vagy más céhek ellen való fellépési jogra vonatkozott, 

így például a céheknek joguk volt arra, hogy a vásáron a céh engedélye nélkül áruló kontár 

mesternek nemcsak áruját, hanem még a szerszámait is elkobozhassák. Némely 

céhlevélben külön kitértek arra, hogy a kontárok még a heti, illetve havi vásárok idején is 

csak a városon kívül árulhattak, és ha azon belül tették volna, árujukat a céhes mesterek 

ugyancsak elvehették, ebben a kérdésben szinte törvényhatóságként működtek. 

Nem egyszer előfordult, hogy valamelyik uradalomban dolgozó iparos földesura 

fordult panasszal a helytartótanácshoz, mert a neki dolgozó kézművest háborgatta a céh 

árujának értékesítésében, vagy a nyersanyagbeszerzésben. 

Mivel a céhmesterek általában a városok tanácsaiban is előkelő helyet foglaltak el, 

előfordult olyan eset is, hogy a céh a betelepülni kívánó mestert polgárjogának megszer-

zésében is akadályozta, ugyanis ha nem volt polgárjoga, nem lehetett céhtag sem. Így járt 

Schlik György győri szűcs is, akinek hosszú ideig kellett küzdenie a polgárjog megszer-

zéséért, majd miután ennek elnyerése után sem vették fel a céhbe, a helytartótanácsnak 

kellett közbelépnie.
202

 Rosszabbul járt két bécsi mesterlegény Budán. Christoph Neugruber 

és Johann Schweiger varga legények 1733-ban Bécsben eltöltött vándorlás és próbaévek 

után érkeztek Budára letelepedési szándékkal. Kérték felvételüket a céhbe, ahol nem 

utasították el őket, sőt, egy atyamestert is kijelöltek számukra, a felvételt pedig a budai 

polgárjog megszerzéséhez kötötték. A kötelező egy év eltelte után azonban a magisztrátus 

indok nélkül megtagadta a polgárjog megadását, még 1737-ben sem kapták meg azt. 

Schweiger feladta a dolgot, és távozott Budáról, de 1737-ben Neugruber még mindig vára-

kozott, és mivel a magisztrátus nem foglalkozott vele, a helytartótanácshoz fordult. A hely-

tartótanács vizsgálatot rendelt el az ügyben, de a polgárjog megadását nem rendelhette 

el.
203

 

Az 1730-as években a céhen belüli protestáns és katolikus ellentétek éleződésével 

még az uralkodó is a katolikus céheket támogatta olyan értelmű rendeletével is, miszerint 

az akatolikusok nem nyerhettek polgárjogot, és így értelemszerűen a céhbe sem kerülhettek 

be.
204
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Michael Saczlauer bécsi tímár rögtön királyi menlevéllel (Schutzdekret-tel) érkezett 

Bécsből Nagyszombatra. Ennek ellenére a céh megpróbált ellenállni, de mind a helytartó-

tanács, mind a magisztrátus közbenjárt.
205

 Így a céh kénytelen volt őt felvenni, de a 

mesterek egységesen tiltakoztak ellene, és a magisztrátus is támogatta őket ebben, mivel a 

király által megerősített privilégiumlevelükkel ellentétes volt Saczlauer felvétele. A hely-

tartótanács elutasította őket, és Saczlauer céhtag lett.
206

 

Mint fentebb már említettük, előfordult olyan eset, amikor a céhmesterek saját fiaikat 

vagy vejeiket juttatták be a céhbe, nem szakmai tudásuk, hanem a rokonság alapján, és 

ezzel gyakran még saját szabályaikat is megsértették. Ez történt Pozsonyban is Martin 

Jenevein vargával. Megszerezte a polgárjogot, kész volt letenni a 30 Ft felvételi taksát, és 

beszerezte az összes bizonyítványt is. A mesterremek hibátlan volt, ennek ellenére elutasí-

tották, minden indoklás nélkül. Azért fordult a helytartótanácshoz, mert tudomására jutott, 

hogy ugyanakkor több más mestert (rokonokat) felvettek a céhbe mesterremek elkészítése 

nélkül. Panaszolta továbbá, hogy nemrég, mint kontár mesternek, még áruit is 

elkobozták.
207

 

Számos olyan esetet is találhatunk, amikor máshonnan jött mester kéri felvételét, 

akik korábban leánycéhekben, uradalmakban, vagy más városban dolgoztak, és ezek egy 

része nem is kontár, hanem korábbi lakhelyükön már felvételt nyert mester volt. Így 

például a pozsonyi lakatosok elutasították Johann Hackel felvételi kérelmét, aki korábban 

gróf Nádasdy Lipót szolgálatában állt, és maga Nádasdy kérte fel közbenjárásra a 

helytartótanácsot.
208

 

Kirívó volt Fokt Pál pozsonyi kőműves ügye, az ő esetében a céh még a városi 

magisztrátussal is szembement. Első ízben 1731 végén tett panaszt a kőműves céh ellen, 

mert megtagadták felvételét, holott mindenben a szabályoknak megfelelően járt el, és a céh 

is mindent rendben lévőnek talált. A magisztrátus vizsgálata kiderítette, hogy a céh 

privilégiumlevelében kiváltságként szerepel, hogy csak akkor vesznek fel új mestert, ha 

egyikük meghal, és az új mestert tetszésük szerint választhatják ki.
209

 Mire a magisztrátus 

vizsgálata lezárult, éppen meghalt egy mester, de Fokt Pált továbbra is elutasították. A céh 

ragaszkodott ahhoz, hogy a magisztrátus nem szólhat bele a céh ilyen jellegű döntéseibe, 

mivel kiváltságlevelüket az uralkodó erősítette meg. Fokt Pál ekkor fordult a helytartó-
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tanácshoz.
210

 A helytartótanács 1732 márciusában a magisztrátus véleményét kérte,
211

 és 

mivel a vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy Fokt Pál nagyon jó kőműves, 

elrendelték a céhbe való felvételét.
212

 Mivel a céh ellenszegült a helytartótanácsi rendelet-

nek is, azt még egyszer meg kellett ismételni.
213

 Végül a helytartótanács úgy döntött, hogy 

ha nem hajlandóak Fokt Pált felvenni a céhbe, és ellenkezni mernek a magas törvényható-

sággal is, akkor kiváltságaikat eltörlik.
214

 

Évekig tartó pereskedés és levélváltás keletkezett abból a panaszból, melyet Eder Pál 

pozsonyi ács kezdeményezett a helytartótanácsnál. Beadványából kiderült, hogy korábban 

Óváron, a pozsonyi főcéh filiálé céhében dolgozott, bizonyítványokkal rendelkező céhes 

mesterként. Habár a leánycéhben ugyanazok a szabályok voltak érvényben, és elvileg a 

más céhekkel és kontárokkal szembeni védelem szempontjából ugyanolyan jogok is illet-

ték meg, mint az anyacéhet, sok esetben panaszkodtak a leánycéhek az anyacéh elnyomása 

miatt. Esetünkben is, mikor Eder Pál a városba akart települni, a főcéh tagjai nem ismerték 

el őt teljes jogú tagnak, hanem egy év próbaidőt, ún. Pallier-Jahr-t kellett volna kiállnia, 

hogy céhtag lehessen. A városhoz fordult jogorvoslatért, ott azonban nem kapott elégtételt, 

és ügyét fellebbezte a helytartótanácshoz.
215

 Az uralkodó utasította a várost, hogy vizsgálja 

ki az ügyet, és tegyen jelentést. Pozsonyból csak jó fél év múlva érkezett válasz, amelyben 

jelentették, hogy nem tapasztaltak a céh részéről semminemű visszaélést, sőt, a főcéh él 

panasszal Eder Pál és támogatója, Trumer János ellen, aki időközben bíró lett. A céhnek – 

a panasz szerint – ugyanis joga lett volna ehhez az egyéves próbaidőhöz, mivel annak ide-

jén Eder Pál nem töltötte ki legény éveit. A magisztrátus és Trumer János bíró válaszul erre 

négy mestert bebörtönzött. Mivel a helyzet ennyire elmérgesedett, a helytartótanács 

engedélyt adott a magisztrátusnak, hogy szükség esetén fegyveres erőt is bevethessenek az 

ügy lezárása érdekében.
216

 Eder Pál ügye valóban nagy port vert fel, a helytartótanács még 

királyi biztost is küldött a helyszínre, hogy kivizsgálja az ügyet. Madarász Imre jelenléte 

nagy mértékben hozzájárult az ügy végleges rendezéséhez.
217

 Végül a céhgyűlés dönté-

sének értelmében eltekintettek a próbaévtől, Eder Pált felvették, és így már semmi oka sem 

lehetett panaszra.
218
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Eder Pál ügye kirívó volt, esete példaértékűvé vált, és ennek alapján egy királyi ren-

delet is született. A források alapján is látható, hogy több fronton, sokféle módon kellett 

harcolniuk a céhen kívülieknek az elismerésért. Kolbek és Strauber nagyszombati tímárok 

szintén évekig nem tudtak bejutni a céhbe, mire közvetlenül az uralkodóhoz fordultak, aki 

a helytartótanácson keresztül utasította a városi magisztrátust, hogy vegyék fel őket a 

céhbe, mivel „már hosszú ideje amúgy is mesterségük gyakorlásában találtattak”.
219

 

Az alárendelt leánycéhekhez hasonlóan bántak a nagyobb települések a külvárosok 

céheivel: nem ismerték el őket teljes jogú céheknek és mestereknek, és különböző megalá-

zó és/vagy teljesíthetetlen feltételhez kötötték felvételüket. Így például a pozsonyi külváro-

si vargák, akiknek a helytartótanács nem adott önálló céhalapítási engedélyt, azt panaszol-

ták, hogy a városi céh viszont nem veszi fel őket, kontárként pedig nem dolgozhatnak a 

városban. A helytartótanács többször is utasította a céhet, hogy a szokásos felvételi taksa 

lefizetése ellenében vegye be a vargákat, de végül csak a magisztrátus támogatásával 

sikerült ezt elérni.
220

 

A legtöbb esetben a céhek arra hivatkoztak a felvételi kérelem elutasításakor, hogy 

elegendő számú mester van már a céhben, akik a helyi piacot el tudják látni, és nincs 

szükség többre. Így járt Hann János szombathelyi szappanfőző mester, aki a kismartoni 

céhbe kérte felvételét. Azzal az indokkal utasították el, hogy nincs elég vásárlóerő még egy 

szappanosnak.
221

 A helytartótanács furcsállta az ügyet, mert nem sokkal korábban, egy 

vizsgálat során az derült ki, hogy a Dunántúlon szükség van szappanosokra, mivel a 

szappanfőző mesterek nemcsak a helyi igények kielégítésére termelnek, hanem nagyobb 

tételben kereskednek árujukkal, és a meglévő árumennyiség kevés.
222

 A rendelkezésre álló 

források alapján nem dönthető el, hogy végül felvették-e Hann Jánost a céhbe. 

Szintén a létszámfelettiségre hivatkoztak a pozsonyi gombkötők. Az 1690. május 20-

án kelt, I. Lipóttól kapott kiváltságlevél egyik pontja így hangzott: „Az Mestereknek ebben 

az Mesterségben hétnek szükségh lenni, tőb ne légyen.”
223

 Csakhogy harminc év alatt nőtt 

a népesség, a hét mester nem tudott elegendő árut termelni. 1726-ban egy nyolcadik is be 

akart lépni a céhbe, és a város kötelezni akarta a céhet az új tag felvételére, annak ellenére, 

hogy az új gombkötő nem is volt pozsonyi polgár, hanem a Pálffy-uradalom mestere. Alig 
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egy héttel a céh panasza után megérkezett a város válasza is.
224

 A városi magisztrátus 

állítása szerint a gombkötők már korábban is tettek kivételt, egyébként is az 1715. évi 79. 

tc. és az 1723. évi 74. tc. kimondja a céhes visszaélések megszüntetését, és a városi tanács 

a tagok limitációját visszaélésnek tekintette, ezért törvényesen járt el. 

Kassa után a legnagyobb céhrendszerrel rendelkező Pozsony városánál ebben az 

esetben megfigyelhetjük azt is, hogy amennyiben olyan iparágról volt szó, ahol a piaci 

lehetőségek és követelmények miatt a város érdeke megkívánta a céhtagok számának eme-

lését, ott a magisztrátus a törvényekre hivatkozva hathatósan fellépett a céhek ellenében. 

De mint Eder Pál és Fokt Pál esete mutatta, a magisztrátus bizonyos esetekben éppen a 

céheket támogatta, vagy hallgatólagosan nem szólt bele a céh belügyeibe.
225

  

 

4.2.2. A vásárokon való részvétel akadályozása 

 

A vásárok az árucsere és a nyersanyagbeszerzés fontos színterei voltak. Ilyenkor a 

környékről, távolabbi falvakból odasereglő emberek sokszor hosszabb időre megvásárolták 

szükségleteiket a kézműipari termékekből, ezért fontos volt, hogy ezt a bőséges piaci 

lehetőségeket kínáló alkalmat a céhek jól ki tudják használni. Ez okból minden céh kivált-

ságlevelében számos olyan artikulust találunk, melyek a céheknek a vásárokon való 

részvétel alkalmával különböző előnyt, sőt, monopóliumokat biztosítanak. 

A céhek legfontosabb kiváltsága az volt, hogy az idegen céhek, mesterek áruit 

felülvizsgálhatták. Ez a kijelölt látómesterek dolga volt, és ha a vizsgált áru nem ütötte 

meg a kívánt mércét, akkor elkobozták, megtiltották az eladást. A vizsgálatért ráadásul ún. 

látópénzt is szedett a helyi céh az idegenektől. A több napos vásárokon előírhatták, hogy az 

első napon csak a helyi céh árulhat, az idegenek csak a vásár előtti napokban, illetve a 

vásár utolsó napjain árulhattak, természetesen ott is csak a céh engedélyével. A kon-

tároknak egyáltalán nem engedték meg az árusítást, csakis kivételes esetekben árulhattak, a 

városfalakon kívül. Ha mégis engedély nélkül, vagy a városon belül nyitottak sátrat, akkor 

nemcsak termékeiket, hanem még szerszámaikat is elkobozhatta a céh. Nyersanyag-

beszerzésnél a helyi céh élvezett előnyt, ha a mesterek a maguk számára már bevásároltak, 

akkor a maradékot vásárolhatta fel a többi, idegenből érkezett céh. Az árakra vonatkozóan 
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a helyi céheket kötelezte a törvényhatóságok által kiadott limitáció, de az idegen céheknek 

a konkurencia kizárása céljából a céh szabta meg, hogy náluk alacsonyabb áron nem 

árulhatnak. Ha ez mégis megtörtént, a céh büntetést szedett, vagy súlyosabb esetekben 

elkobozhatta a szóban forgó árukészletet. 

A magisztrátus minden esetben támogatta a céhek vásárra vonatkozó kiváltságait és 

tevékenységét, hiszen a kiváltságlevél azt is előírta, hogy a beszedett büntetések, illetve az 

elkobzott áru értékének a fele minden esetben a céhet, másik fele a magisztrátust illette.
226

 

Mindebből sejthetjük, hogy a helybeli céheknek gyakorlatilag minden lehetősége 

megvolt ahhoz, hogy más céhek és iparosok áruját teljesen kizárják a vásárokról, így 

akadályozzák a szabad versenyt és kiiktassák a konkurenciát. 

 

4.2.2.1. A látópénz szedésével kapcsolatos panaszok 

 

Az országgyűléseken felmerülő céhes visszaélések között a legelőkelőbb helyen 

éppen ezért a vásárokon történt atrocitások kerültek tárgyalásra. A helytartótanács felállása 

előtt a súlyosabb, vásári visszaélésekkel kapcsolatos fellebbezett ügyekben a Magyar, 

illetve Szepesi Kamara, valamint a Magyar Királyi Kancellária intézkedett. Ezeket az 1723 

előtt le nem zárult ügyeket a helytartótanács azután átvette, és saját kebelén belül intézte 

tovább, illetve fejezte be. 

A céhek elleni panaszok közül a látópénz szedésével kapcsolatos problémák voltak 

azok, amelyek megoldását általában a törvényhatóságok is támogatták és segítséget adtak 

ebben a helytartótanácsnak. Ennek pedig egyértelműen hatásköri, illetve anyagi okai 

voltak. A céhek az idegen mesterek és kontárok áruinak és szerszámainak elkobzásával, a 

nem megfelelő minőségű árut árulókra kiszabott büntetések beszedésével városi hatáskört 

sértettek, miközben a város tehetetlen volt velük szemben, hiszen a céhek uralkodói 

megerősítésű privilégiumleveleik mögé bújtak. De anyagi érdeke is fűződött a városnak 

ahhoz, hogy ne a céhek szedjék be ezt a „vásári illetéket”. Általában a beszedett látópénz, 

illetve az elkobzott áru egyharmada a várost, kétharmada a céhet illette, de a város szem-

pontjából nagyobb nyereséget jelentett, ha a szabálytalankodó kereskedő árujának, illetve a 

különböző büntetéspénzeknek a száz százalékát megtarthatta. 

                                                 
226

 Mivel a felsorolt kiváltságok általánosak voltak, és szinte minden céh privilégiumlevelében találkozhatunk 

vele, erre vonatkozóan lásd a felsorolt forráskiadások bármelyikét (ŠPIESZ, 1978, TUZA–VISSI, 2000, VISSI, 

2003, TUZA, 2005), a Királyi Könyvek közel 400 évet felölelő köteteinek céhes leveleit (Királyi Könyvek 

DVD-ROM, 2006.), vagy a több száz kiadatlan céhlevelet (MNL OL C 25 Lad. A sorozat). 



70 

 

A bőségesen előforduló esetek közül a legtovább húzódó ügy az ungvári csizmadiák 

panasza volt. Előbb a megyéhez fordultak, majd onnan került tovább az ügy a kamarához, 

mivel a megye nem volt hajlandó intézkedni. A panasz tárgya, hogy az eperjesi csizmadiák 

engedélyük nélkül árultak az ő vásárukon, és sem büntetést nem szabhattak ki, sem 

árujukat nem tudták elkobozni, és súlyos károkat szenvedtek el miattuk. A megye nyilván 

nem akart egy szabad királyi város ellen fellépni, és mivel ez esetben a Magyar Kamara 

volt illetékes, az ügy oda került elintézésre.
227

 

1723 után a szabad királyi városokban történt vásári visszaélések is a helytartótanács 

elé kerültek. Így a modori tímárok panasza, akiket a nagyszombati vásáron a helyi tímárok 

vásári taxa megfizetésére köteleztek. A helytartótanács nem értette, miféle taxáról lehet 

szó, mindenesetre megtiltotta ilyesféle taxa szedését, és részletesebb információt is kért.
228

 

Hamarosan kiderült, hogy a látópénz szedéséről van szó. A helytartótanács határozata 

alapján a nagyszombati tímároknak nincs joga látópénz szedésére, még kevésbé koboz-

hattak el árut nyilvános vásárokon. A végzés alapján az elkobzott árukat vissza kellett 

adniuk a modori tímároknak.
229

 

A legtöbb, vásárral kapcsolatos panasz a látópénz szedésével összefüggésben 

érkezett a helytartótanácshoz. Különleges helyzetben volt e tekintetben Győr városa, ahol 

igen nagy létszámú katonaság állomásozott, és amikor a városi magisztrátus nem tudott 

vagy nem akart intézkedni, Győr katonai parancsnoka a hadsereg segítségével intézte el a 

vitás kérdéseket. Egyik ilyen kirívó példa volt a komáromi csizmadiák esete, akiktől a 

győri vásárra tartó úton a céh a katonaság segítségével kényszerítette ki a látópénz 

megfizetését. A helytartótanács vizsgálata során Ludwig von Althann-Gundaker gróf, Győr 

parancsnoka letagadta az esetet, arra hivatkozott, hogy a katonaság nem szól bele a céhes 

ügyekbe, mivel ez a polgári lakosság belügye. A vizsgálat azonban kiderítette, a komáromi 

vargák panasza jogos volt, így elrendelték a látópénz visszaadását, és megtiltották a jövőre 

nézve is ennek beszedését.
230

 

A látópénz szedése nem annyira az anyagi megterhelés miatt jelentett nagy gondot az 

idegen mestereknek, hanem a mögöttes tartalom miatt. A látómester mindenképpen 

beszedte a látópénzt, mintegy „eljárási illetékként”, de ha hibát talált az áruban, akkor nem 

engedte meg az eladást a mester számára, így viszont már a céhek – mint fentebb utaltunk 

rá – a kereskedést, a szabad piaci forgalmat akadályozhatták. Így járt Szombati József 
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kecskeméti kereskedő, akinek uralkodói engedélye volt arra, hogy áruit Magyarország 

határain belül bárhol árulhassa. A kecskeméti takács céh azonban nem engedte a vásáron 

kitenni a vásznait, mert azt rossz minőségűnek találta, és még látópénz szedésével is 

próbálkozott. A helytartótanács kérdésére azt válaszolták, kiváltságlevelükben lefektetett 

jogaik szerint törvényesen jártak el.
231

 Nyilvánvalóan ez esetben is a konkurencia kizárása 

volt a cél. 

A holicsi csizmadiák igen drágán fizettek azért, hogy megszabaduljanak a szakolcai 

anyacéh függéséből és a látópénz szedésétől: 134 Ft-ot fizettek önálló céhlevelük 

kiadásáért a kancelláriának, és így 1732-ben az uralkodó által megerősített saját privilé-

giumlevelet kaptak. A szakolcai csizmadia céh nem ismerte el a holicsi céh uralkodói 

céhlevelét, és mint anyacéhből kiszakadt kontárokkal bánt velük, helypénz és látópénz 

megfizetésére kötelezték őket.
232

 A helytartótanács utasította a szakolcai céhet a vissza-

élések megszüntetésére, de nem hajtották végre az utasítást, így a holicsiak újabb panaszt 

nyújtottak be.
233

 

Más céhek több pénzt kértek, mint amire nekik maguknak is jogosultságuk volt 

céhlevelük alapján. Így Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben és Késmárk ellen érkezett 

panasz, hogy vásáraikon 1 birodalmi tallért kérnek a „mílátásért”, holott ezt eredetileg 6 

garasban határozták meg.
234

  

Habár a helytartótanács a vásárokon szedett látópénz szedését többször is megtiltotta, 

és minden ilyen panaszos esetben elrendelte a már beszedett összeg visszaadását, a céhek 

állandóan próbálkoztak annak behajtásával. 1734 márciusában az egyébként egymással is 

kemény konkurenciaharcot folytató budai, pesti, és pozsonyi céhek közösen fordultak a 

helytartótanácshoz, és kérték, gondolják át a látópénz beszedésének megtiltását. Arra 

hivatkoztak, hogy a beszedett látópénzt minden alkalommal jótékony célokra fordították, 

és az egyháznak adták, nem a céhet gazdagították vele. Véleményük szerint ebben az 

értelemben a látópénz szedése nem ütközik az 1715. évi 79. tc-be, ez nem abusus, hanem 

kifejezetten hasznos is, mert a pénz jó célokat szolgál, egyúttal kérték annak 

visszaállítását.
235

 Ez esetben a három város céhei a közös cél érdekében összefogtak, de ha 

saját érdekeik védelméről volt szó, egyáltalán nem volt közöttük egyetértés. Főleg, mikor a 

másik város céhei jelentették a vásárokon a legnagyobb konkurenciát. 
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4.2.2.2. Áruelkobzások, az árusítás akadályozása 

 

A látópénz szedése mellett a vásáron való árusítás akadályozása volt a másik gyakori 

probléma. Néhány céh privilégiumlevele előírta, hogy idegenek és kontárok csak a vásár 

előtti napon árulhatnak, míg más céhlevelek kifejezetten megtiltották a vásári napok előtti 

vagy utáni árusítást. A pesti céhek az utóbbi gyakorlatot követték. Így amikor 1729-ben a 

pozsonyi süvegesek, rézművesek, késesek, fazekasok, szitakötők és tímárok a vásár előtti 

napon kirakták áruikat a pesti vásáron, azokat a céh a magisztrátus tudtával és egyet-

értésével elkobozta.
236

 Végül a süvegesek kivételével minden céhvel sikerült egyezségre 

jutni, a pozsonyi német süveges céh azonban a helytartótanács segítségét kérte, mert 

korábban a magisztrátus azt válaszolta nekik, hogy ők nem tudnak ebben az ügyben eljárni, 

mivel az, ami történt, a céh belügye, kiváltságaik feljogosították őket az áru elkobzására. 

A pesti süvegesek azonban elhatárolódtak az ügytől, és azt állították, ez nem a céh ügye 

volt, hanem Platling Antal süveges mester önállóan, a céh tudta nélkül intézkedett.
237

 

Korábban már a magisztrátus is hasonló értelmű jelentést küldött fel a helytar-

tótanácsnak.
238

 

Az ügyben a helytartótanács a vásáron résztvevő testvérvárost is meghallgatta. A bu-

dai süveges céh tagjai tanúvallomást tettek, és mindenki azt állította, hogy látta személy 

szerint Platlingot, amint veszekedett a pozsonyiakkal, és távozásra szólította fel őket. 

Kijelentésük szerint ők nem vettek részt az ügyben.
239

 A pesti magisztrátus megpróbálta 

előállítani Platlingot, de kénytelen volt azt jelenteni, hogy nem tudja elérni és kihallgatni, 

mert elhagyta a várost.
240

 Mivel Platling sem tanúként, sem vádlottként nem volt hajlandó 

a kiszabott határidőig megjelenni a pesti bíró előtt folyó vizsgálaton, a helytartótanács 

elfogadta a korábban tett tanúvallomásokat Platling ellen.
241

 

Időközben ez az egy, évekig tartó vizsgálatot jelentő visszaélés sokkal nagyobb 

méreteket öltött. A pozsonyi süveges céh panaszához Pest-Pilis-Solt megye is csatlakozott, 

mivel a nagy vonzáskörzettel rendelkező pesti vásárokon a megyében működő céheket is 

rendszeres atrocitás érte árujuk eladásának akadályozása, áruik elkobzása és látópénz 

szedése miatt. Jelentették, hogy még fizikailag is bántalmazták és szidalmazták őket, és 

nem értették, mi az oka ennek, mivel Budán hasonló vásárok alkalmával semmi ilyesmit 
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nem tapasztaltak.
242

 Végül azonban a Pest megyei települések jártak rosszul, mivel a 

pestiek számos olyan példát hoztak fel a vonzáskörzetükhöz tartozó kecskeméti, gyön-

gyösi, perényi, köröskényi, és szegedi vásárokról, ahol a vásárok előtti napon, az ún. 

Vormarkt-on árulók áruit szintén elkobozzák és látópénzt is szednek. Kijelentették, ha 

bebizonyosodna, hogy Budán nem tartják magukat a céhek ehhez a szokáshoz, úgy 

panasszal élnek Buda ellen. 

Végül az ügyben a céhet nem marasztalták el, Platling szabotálta a vizsgálatot, és az 

ügy magától elcsendesedett. 

 

4.2.2.3. A vásárra érkező külföldi kereskedők elleni panaszok 

 

A céhek nemcsak a kontárok és más céhek ellen folytattak harcot a vásárokon. Nagy 

károkat okoztak nekik azok a külföldi, főleg zsidó és a Balkán felől érkező, általánosan 

„görög”-nek nevezett kereskedők, akiktől nem tudtak látópénzt szedni, illetve nem 

kobozhatták el áruikat. Ezek a kereskedők gyakran olyan termékeket árultak, melyeket 

külföldről hoztak, anyaguk, elkészítési módjuk, díszítésük stb. más, különlegesebb volt a 

megszokott árukhoz képest, és így várhatóan hamarabb eladhatták termékeiket, mint a 

megszokott, esetenként rosszabb, gyengébb minőségű árukat áruló helyi céhek. 

Ugyancsak problémát jelentett, hogy a kereskedők nyersanyagfelvásárlását sem 

korlátozhatták. A céhek még saját kebelükön belül is ügyeltek arra, hogy egyetlen mester 

se vásárolhasson több, vagy jobb minőségű nyersanyagot, ne halmozhasson fel nyersa-

nyagkészleteket a többiek rovására. Általános probléma volt minden megyében, hogy míg 

a céheknek tilos volt a nyersanyagfelhalmozás és a nagy tételű nyersanyagfelvásárlás, 

addig a kereskedőket elvileg semmi sem akadályozta ebben. Vas megye 1726-ban azt 

panaszolta, hogy iparosai tönkremennek, mert a zsidó kereskedők felvásárolják a 

nyersanyagokat, kiviszik az örökös tartományokba és a Vas megyei kézműveseknek nem 

marad semmi. Ha nyersanyagot akarnak venni, azt Ausztriából kell beszerezniük, sokkal 

drágábban, és gyakorlatilag azt vásárolják vissza, amit a zsidók felvásároltak előlük.
243

 

Csupán az olyan nagy városok, mint például Kassa tudtak önálló kereskedőcéhet kiállítani, 

akik privilégiumlevelükben kiköthették, hogy idegen országból érkező kereskedők ne 

kereskedhessenek a városban az ő engedélyük nélkül.
244

 Kassa kereskedő céhének kivált-
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ságait 1632-ben erősítette meg II. Ferdinánd magyar király (1618–1637), de száz évre rá, a 

felső-magyarországi városszövetség felbomlásával az egykori városok már nem tudták 

megvédeni érdekeiket, és 1736-ban a helytartótanácshoz fordultak panasszal a külföldi, 

zsidó és görög kereskedők ellen. Nagy tömegben érkeztek vásáraikra például török 

prémek, holott szerintük a törököknek Magyarországon nincs joguk szűcsárukat árusítani, 

és a helytartótanács védelmét kérték.
245

 

Néhány megye céhei, akiket a nyugati határ menti kereskedők konkurenciája 

veszélyeztetett, oltalomlevelet kértek és kaptak az uralkodótól. Így 1712-ben III. Károly 

Pozsony, Nyitra, Moson, Sopron, és Győr megye, valamint Pozsony, Sopron, Szentgyörgy, 

Bazin és Nagyszombat szabad királyi városok rézműveseinek adott oltalomlevelet a 

hasonló árukkal házaló zsidó kereskedők ellenében. Az uralkodó már egy korábban, 1688. 

február 24-én I. Lipóttól kapott kiváltságukat erősítette meg protekcionálisával, a probléma 

azonban még jó 20 év múlva is fennállt.
246

 A helytartótanács ugyanakkor 1736-ban minden 

megyét felszólított arra, hogy az 1723. évi 102. tc. értelmében ügyeljen arra, hogy a 

vásárokon kívül senki se vásárolhasson fel nagyobb tételben nyersanyagokat, a kereskedők 

sem.
247

 

A helytartótanács a kereskedők elleni panaszokban azonban nem fogta egyértelműen 

a céhek pártját. Ott, ahol úgy találta a vizsgálat, hogy igény és piac van a külföldi 

árucikkek számára, engedélyezték az árusítást. Így kaptak engedélyt a zsidó és török keres-

kedők arra, hogy Debrecenben az év bármely napján a városon kívül, illetve vásárnapokon 

a városon belül is árusíthassák portékáikat, mivel arra igen nagy igény van, és a felvásárló 

erő nagysága miatt a helyi céhek sem szenvednek kárt.
248

 Ugyanígy döntött korábban a 

helytartótanács az esztergomi süveges céh panaszáról is. Úgy találták, mivel a közelben 

nincs több süveges céh, a kereslet viszont nagy, ezért legyen szabad süvegeket árulni a 

városban másnak is, mert a céh hasznát nem veszik el.
249

 A váci süvegesek ugyanakkor a 

komáromi kereskedők ellen emeltek panaszt, akik a vásáron süveget árultak, és ezzel az ő 

üzletüket rontották, esetükben a helytartótanács hasonlóan járt el.
250

 

Az uralkodó merkantilista-kameralista gazdaságszemlélet jegyében, mely a szabad 

kereskedelmet támogatta első helyen, a helytartótanács egyébként sem akadályozta a 
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kereskedőket áruik eladásában. Így az ilyen jellegű panaszok esetében a céhek nemigen 

kaptak állami támogatást. 

 

4.2.3. A legényekkel, inasokkal kapcsolatos problémák 

 

A legényekkel, inasokkal kapcsolatos problémák a 18. század ’20-as éveitől váltak 

egyre égetőbbé. Ahogy a céhek bezárkóztak és limitálták tagjaik számát, illetve előnyben 

részesítették a mesterek fiait és rokonait, egyre nagyobb tömegben szorultak ki a tanulni 

vágyó inasok, illetve a felszabadult legények a céhből. Az inasfelvételt már eleve nehe-

zítette a magas szegődtetési díj, illetve egyre gyakoribb panasz lett, hogy a mester nem 

tanítja a mesterségre az inast, hanem házicselédnek használja. Az 1730-as évektől kezdve a 

céhlevelek egyre gyakrabban még azt is limitálták, hogy egy mester hány inast tarthat 

összesen, korábban ilyen megszorítás csak elszórtan, egy-egy céhnél fordult elő. 

A felszabadult legények mesterségük kitanulása és a kötelező vándorlás után 

felvételt nyerhettek a céhbe, és ezzel teljes jogú céhtagokká válhattak. Ezt a mesterek sok-

szor azzal akadályozták, hogy nem adtak nekik végbizonyítványt mesterségük megtanu-

lásáról, és enélkül nem is jelentkezhettek a remek elkészítésére sem. Más céhek olyan 

bonyolult és drága mesterremek elkészítését tették kötelezővé, amit eleve lehetetlen volt 

hiba nélkül elkészíteni, vagy a magas költségeket megfizetni. A mesterek fiai természe-

tesen megválthatták a remek elkészítését pénzzel is, így megint csak a rokonságnak 

kedveztek, az idegeneket pedig gyakorlatilag kizárták. 

Magyarországon nem volt jellemző a nagy létszámú és renitenskedő legénytár-

saságok léte, de a német birodalom országaiban igen sok gondot okozott az ilyesféle 

társulások kordában tartása. Mivel a céhek úgy gondolták, hogy a házas ember erköl-

csösebb, nem olyan iszákos és nem adja magát olyan könnyen rendbontásra, ezért előírták 

a legénynek, hogy felszabadulása után egy éven belül köteles családot alapítani. Ha azon-

ban kiszorult a céhből, sem családját, sem magát nem tudta eltartani. Kontár iparosként 

próbált megélni, ami ugyancsak keserves volt. 

A fentiekben már láttuk, hogy számos alkalommal a helytartótanács közbelépésére 

felvették a legényeket a céhbe, de sokkal több lehetett azon esetek száma, amikor a panasz 

el sem jutott a helytartótanácshoz. A felvételt nyertek ügyében a helytartótanács többször 

is azzal az indokkal rendelte el a delikvens céhbe fogadását, hogy már régóta gyakorolja 

mesterségét, és gyakorlatban bizonyította, hogy ért a szakmájához. 
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Ilyen volt a már említett Eder Pál esete is, hiszen a céh azzal tagadta meg a felvételét, 

hogy nem töltötte ki teljesen a kötelező gyakorló éveit (Pallier-Jahr), de mind a 

magisztrátus, mind a helytartótanács eltekintett ettől, hiszen Eder Pál jó kőművesnek 

bizonyult. Madarász Imre királyi biztos az eset kivizsgálása kapcsán hívta fel a 

helytartótanács figyelmét arra, hogy habár egyes céhlevelekben a saját céhre vonatkozóan 

néhány artikulus foglalkozik a legények kötelességeivel, de Magyarországon nincs általá-

nosan érvényben lévő legényrendtartás, ellentétben az örökös tartományokkal, ahol 1722. 

június 20-án III. Károly királyi rendeletben szabályozta a legények jogait és kötelességeit, 

függetlenül az iparágtól. Az osztrák rendelet előírta, hogy
251

 

1. a legények legyenek engedelmesek mindenkor mind a mestereknek, mind a 

magisztrátusnak, ezért minden titkos legénytársaságot betiltanak; 

2. ha egy legény rendszeresen megsérti mesterét, az illetékes helyi törvényhatóságot, 

vagy kerüli a munkát, akkor vessék börtönbe, súlyosabb vétség esetén gályarabságra, vagy 

halálra is ítélhetik; 

3. a legényeknek tilos az egymás közötti szóváltás, veszekedés, ha ilyen történne, 

pénzbüntetés, vagy akár testi fenyítés is kiszabható; 

4. valamint eltörlik a kötelező társpohárt.
252

 

Habár az osztrák (és cseh) gyakorlat nem egyezett teljesen a magyarral, és így ezt a 

rendelkezést nem is adták ki ilyen formában Magyarországon, de a vándorlás során kül-

földre kerülő legényeknek be kellett tartaniuk. Természetesen a külföldről Magyarországra 

érkező legényekre is vonatkoztak az itteni törvények. 

Komolyabb ügy lett abból a kölcsönös sértegetéssel zajló esetből, amikor az Olmütz-

ben vándorló pesti varga legények vitába keveredtek az ottani legényegylettel. Még hazaté-

résük után is évekig ment a sértegető levélváltás közöttük, végül a helytartótanács arra 

hivatkozva, hogy az örökös tartományokban az ilyesmit súlyos büntetés terhe mellett már 

régen betiltották, felszólította a pesti magisztrátust, hogy vessen véget a dolognak.
253

 

Ha egy vándorló iparoslegény megjelent egy városban, záros határidőn belül jelent-

keznie kellett a magisztrátusnál, tartózkodási engedélyt kellett kérnie, és ha az atyamester 

munkát talált neki, azt is be kellett jelentenie, kinél fog dolgozni. III. Károly előírta az 
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illetékes törvényhatóságoknak, hogy az ilyen külföldi legényeket rendszeresen felügyelje 

és viselkedésükre vigyázzon.
254

 

Mivel Magyarországon nem voltak erős legénytársulások, ritkán fordult elő, hogy 

szervezetten léptek fel a céhmesterek ellen. Egyik ilyen ritka eset a pozsonyi kőművesek 

ügye 1723-ból, mikor a legények megtagadták a munkát, különböző követelésekkel álltak 

elő, és mind a város, mind a megye tehetetlen volt velük szemben. Végül az eset kiegye-

zéssel és munkafelvétellel végződött.
255

 

A magyar gyakorlat legnagyobb problémája a bizonyítvány kiadásának elmulasztása, 

illetve megtagadása volt. Emiatt a magyar legények sokszor még a vándorlást sem 

kezdhették el. Így jártak a budai borbély céh felszabadult legényei, akik Bécsbe mentek 

vándorolni, de nem ismerték el tanulmányaik befejezését és képzésük jó minőségét.
256

 

Matolcsy János pozsonyi cukrászlegény sem kapta meg bizonyítványát, majd nem 

vették fel a céhbe, és emiatt panasszal fordult a helytartótanácshoz. Azt állította, már 4 évet 

eltöltött mesterénél felszabadított legényként, ahogyan a céhlevél előírja, de az csak 

ígérgette neki a bizonyítványt, majd a felvételt: olyan indokokra hivatkoztak a mesterek, 

hogy elveszett a céhláda kulcsa, meg nem tudják, kinél van éppen a kulcs stb. Ráadásul 

úgy tudja, hogy Stettner Pál felszabadult cukrász legényt szabadulása után már 3 hónap 

elteltével felvették a céhbe. Példaként említi a késes céhet is, akiknek ugyanolyan 

kiváltságlevelük van, mint a cukrászoknak, és ott soha nem fordulnak elő ilyesféle 

visszaélések. A helytartótanács vizsgálatot rendelt el az ügyben és megállapította, hogy 

Stettner Pált is csak 4 év után vették fel. Matolcsy Jánost azonban nem támogatták, mert 

róla bebizonyosodott, hogy csak 3 év próbaidőt töltött le az előírt négyből, és meg akarta 

vesztegetni mesterét, Long Zsigmond cukrászt, hogy vetesse fel őt a céhbe.
257

 

A helytartótanács többszöri kísérletet tett arra is, hogy a különböző taksákat 

leszállítsa, hogy a mesterremek árát, értékét maximálja. Így például sikeresen lépett fel a 

nagyszombati szabók ellen, akik a vándorlásból visszatért legényeket csak 3 év próbaidő 

után bocsátották mesterremek elkészítésére, és ha a remek jól sikerült, akkor is 40 Ft 

felvételi taksát kértek tőlük. A helytartótanács leszállította a taxa összegét is, és eltörölte a 

3 év próbaidőt. A céh tiltakozott, még Rudolf magyar királytól (1576-1608) kapott céhle-

velükre hivatkoztak, de a helytartótanács az idő múlására, a hivatkozott kiváltság elavult-
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ságára való indokkal ragaszkodott álláspontjához.
258

 Ugyanígy a magas taxa megfizetésé-

vel akadályozták a céhbe jutást például a stomfai csizmadiák, akik először 50 Ft-ot kértek, 

majd miután az új mester ezt nagy nehezen kifizette, közölték vele, hogy teljes jogú céhtag 

csak újabb 33 Ft lefizetése ellenében lehet.
259

 

A céhből kiszorult legényeknek nem sok választásuk volt, vagy kontárként próbáltak 

megélhetést szerezni, jobb esetben elszegődtek egy uradalomba, vagy beházasodtak egy-

egy céhmester családjába, elvették leányát, illetve özvegyét. Így tett Andreas Burghard 

varga legény, akit évekig nem vettek fel a budai céhbe, és mestere elbocsátó levelet sem 

adott neki. Erre megszökött, és Szegeden feleségül vette Sprenger varga lányát, így 

azonnal felvételt nyert a szegedi céhbe. A budai céh ezek után már szökött legényként sem 

vihette vissza Budára, és a helytartótanácsot kérték fel intézkedésre. A helytartótanács 

azonban se vissza nem vitette Burghardot Budára, sem a szegedi céhet nem kötelezte a 

felvétel visszavonására.
260

 

Napirenden volt az is, hogy a rokon szakmák elcsábították egymás legényeit. A cé-

hek kiváltságlevelei jogot biztosítottak a céhnek arra, hogy ilyen esetben az illetékes 

törvényhatóság előtt felléphetett a másik céh ellen, és az elcsábított legényt visszakaphatta 

és megbüntethette. A soproni ácsok az asztalosokat panaszolták be ez okból, de a városi 

magisztrátus nem adott helyt panaszuknak, ezért fellebbeztek a helytartótanácshoz, ahol 

szintén nem találtak meghallgatásra.
261

  

Általában elmondható, hogy amikor a helytartótanácsnak a céhek és a céhből 

kiszorult kontárok vitájában kellett döntenie, akkor az esetek többségében a kontárok 

javára született döntés. Így például a kontárokat támogatták az esztergomi mészárosok 

ellenében, akik tiltakoztak a céhen kívüliek húsárulása ellen,
262

 vagy a soproni céhből 

kiszorult tímárokat, akik a földesúr engedélyével, a lékai és a kaboldi zsidó kereskedőktől 

vett nyersanyaggal dolgoztak szerte a megyében.
263

 A céheknek általában véve komoly 

problémájuk volt a falvakban, uradalmakban dolgozó kontárokkal, mivel őket megvédte a 

földesúr a céh ellenében is, és biztosított nekik szerszámot és nyersanyagot. A pozsonyi 

vargák a helytartótanácsnak panaszolták az ilyen kontár vargák tevékenységét, szerintük 

ezeknek tisztességes felszabadító levelük sincs és mesterremeket sem készítettek. Ezért 

nem járultak hozzá önálló céhbe tömörülésükhöz sem, és ők sem vették fel őket. A hely-
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tartótanács végül is engedélyezte a földesúri vargáknak a céhalapítást, de nem Pozsonyban, 

és előírta számukra a mesterremek elkészítését.
264

 Szintén ura védelmét élvezte Budán 

Johann Georg Rubesch, aki Heinrich von Daun tábornok házi szabója volt. A tábornok 

azonban elköltözött Budáról, és Rubesch ott maradt, mire a patrónus távozása után a szabó 

céh azonnal panaszt nyújtott be ellene, és kérte a helytartótanácsot, tiltsa be működését, 

mert eddig is igen sok kárt okozott nekik. A helytartótanács még csak nem is válaszolt a 

panaszra.
265

 

Mint a későbbiekben még látni fogjuk, a helytartótanács több rendelettel is próbálta 

védeni a legényeket, és a céhen kívül rekedt kontárokat, hiszen ők képviselték azt a szabad, 

képzett munkaerőt, melyet az örökös tartományok iparosodottabb részein már a 17. század 

végén a manufaktúrákban tudtak alkalmazni. Magyarországon a manufaktúrák alapítása 

még néhány évtizedet váratott magára, de ekkor már rendelkezésre állt az a szakképzett 

munkaerő, melyet a manufaktúraalapítók oda tudtak vonzani.
266

 

 

4.2.4. A céhek egymás közötti rendezetlen ügyei 

 

Céhek közötti nézeteltérésekkel már a fentiekben is találkozhattunk. Az ilyen 

torzsalkodások főbb okai a következők voltak: 

1. a rokon szakma céhei elcsábították egymás legényeit, vagy felvásárolták egymás 

elől a nyersanyagokat. 

2. szintén a rokon szakmákhoz tatozó céhek olyan termékeket állítottak elő, 

melyekkel kárt okoztak a másik céhnek. 

3. azonos szakmához tartozó céhek konkurenciaharcot folytattak egymással a piacért, 

a nyersanyagért stb. 

A céhek egymás közötti nézeteltéréseinek elsimítása mindenkor az illetékes 

törvényhatóság (megye vagy város) hatáskörébe tatozott. Az ilyen ügyek azonban szinte 

minden esetben felkerültek a helytartótanácshoz, mert az illetékes törvényhatóság nem 

tudta ezeket rendezni. Ennek több oka is volt. Az előbbiekben említettük, hogy a városok-

ban sok esetben a céhmesterek maguk is tanácstagok voltak, így két céh peres ügyének 

rendezésekor akár érdekellentét is fennállhatott a tanácson belül. Mezővárosi céhek 
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esetében a fellebbezési fórum a földesúr volt, aki szintén elfogultan, a saját érdekeinek 

figyelembevételével ítélkezhetett, vagyis ismét érdekellentéttel állunk szemben. 

Olyan esettel is találkozhatunk azonban, ahol a városnak vagy a megyének gazdasági 

szempontból nem állt érdekében, hogy beavatkozzon két pereskedő céh belügyeibe. 

Debrecenben például 1714-ben kezdődött a szabó és szűcs céh közötti viszálykodás és 

pereskedés. A két céh azzal vádolta egymást, hogy elcsalják egymás legényeit, a szabók 

szűcsöknek való bélést használnak, a szűcsök viszont posztót varrnak. A városi tanács nem 

intézkedett az ügyben, mivel mindkét céhnek elegendő felvevő piaca volt. Így került az 

ügy végül a helytartótanács elé, de annak is csak 1734-ben sikerült pontos szabályozással 

és hatásköri szétválasztással rendeznie az ellentéteket.
267

 

1725-ben Buda városa nem érezte úgy, hogy a magisztrátusnak kellene ítélkeznie az 

eléje került céhes ügyben. A német és magyar szabó céh szétválásakor nem tudta rendezni 

a közös pénzügyeit, a magisztrátus viszont ebbe nem volt hajlandó beleszólni, a két céh így 

került felsőbb hatóság elé, ahol azonban szintén elutasításra találtak.
268

 Pénzügyeiket 

egymás között kellett rendezniük. 

A legtöbb viszálykodást a fent felsorolt három csoportba oszthatjuk. 

 

4.2.4.1. A legények átcsábítása 

 

A legények helyzetének vázolásakor már említettük ezt a problémakört. Az 

átcsábításnak két módja volt, a legények a nagyobb fizetségért mentek el, mint például 

egyes Baranya megyei kőművesek, akik 40 dénár/napos díjukat 60 dénár/napra cserélték 

fel a szigeti kapitánynál.
269

 Előfordult az is, hogy az egyik céh erővel vette el a legényeket 

a másiktól, amint ez Pozsonyban történt, amikor a szüret idején nem lévén elég hordó-

készítő mester, a pozsonyi kádár céh a szentgyörgyi kádárok két legényét fogta el és 

kényszerítette munkára Pozsonyban azzal az indokkal, hogy a város területére jöttek 

dolgozni.
270

 A soproni ácsoktól az asztalosok csábították el legényeiket.
271

 

Különleges eset volt a pesti és olmützi varga legények közötti vitás ügy, melynek 

során ekkora távolságból is problémaként merült fel, hogy a Pest-Budára vándorolt 

legényeket a pesti céh meg akarta tartani, feltehetően azért, mert jobban képzettek voltak 
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saját legényeiknél. A két céh között sértegető levélváltás indult meg. Az eset amiatt került 

fel a helytartótanácshoz, mivel az örökös tartományokban az ilyesféle sértegető levelek 

írását keményen büntették. A helytartótanács határozottan utasította a pesti magisztrátust, 

hogy a vitának vessen véget, minden legény menjen oda, ahová tartozik, a levélváltást 

pedig azonnal függesszék fel.
272

 

Az ilyen ügyekben – hacsak nem volt a fentihez hasonlóan „nemzetközi” vonat-

kozása – a helytartótanács általában nem foglalt állást, az illetékes törvényhatóságra bízta 

az ügy kivizsgálását és megítélését, de rendeleteiben többször is megtiltotta más céhek 

legényeinek átcsábítását. 

Valójában a legényekkel kapcsolatos ügyek III. Károly uralkodásának idején még 

kezelhetőek voltak. Ezért is érthetetlen, miért csábították el a céhek egymás legényeit, 

hiszen rendelkezésükre állt egy céhből kiszorult, ámde jó szakmai képzésben részesült 

„kontár” iparos réteg is. A céhen kívülre szorult, létszámukban egyre nagyobb súllyal 

jelentkező „kontár” iparos legények problémaköre Mária Terézia magyar királynő (1740–

1780) idején, az 1750-es évektől igényelt nagyobb, állami szintű odafigyelést. 

 

4.2.4.2. Rokon szakmák hatásköri vitája az árucikkek előállításáról 

 

Megalakulásától fogva folyamatosan érkeztek a helytartótanácshoz a rokon szakmák 

panaszai, főleg a varga-tímár, illetve varga-csizmadia céhektől. Állati eredetű bőröket 

csakis a tímárok készíthettek ki, a varga a már feldolgozott bőrökkel munkálkodhatott, de 

bizonyos fajta csizmát nem készíthetett varga, csak csizmadia. Ezekre a céhekre különösen 

odafigyeltek a helyi törvényhatóságok is, mivel az állati eredetű termékeket feldolgozó 

céheknek szigorú egészségügyi előírásokat kellett betartaniuk. Időnként mégis át-átrán-

dultak egymás területére, melynek természetesen anyagi oka volt: a varga méltán 

gondolhatta úgy, hogy olcsóbban tudja előállítani a kikészített bőrt, mintha azt a tímártól 

kellene megvennie, illetve miért ne árulhatna ő is olyan lábbelit, mint a csizmadia, ha egy-

szer el tudja készíteni? 

A pozsonyi süveges céh a kereskedő céhet panaszolta be 1738-ban, mivel a keres-

kedők más jellegű, esetenként jobb minőségű süvegeket árultak, ami konkurenciát jelentett 

a céh saját készítésű süvegeinek. Itt azonban nem rokonszakmáról, hanem piaci 

konkurenciáról volt szó, és a helytartótanács nem foglalt állást az ügyben.
273

 Ugyanez volt 
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a helyzet a felső-magyarországi városszövetség szűcs céheinek esetében, akik a görög és 

zsidó, szűcsárukat áruló kereskedők ellen nyújtottak be panaszt. A helytartótanács ezt a 

helyzetet is a szabad verseny kategóriába sorolta, és nem adott igazat a szűcsöknek.
274

 

Összetettebb volt a probléma Debrecenben, ahol a szűcsök a posztót és szűcsárukat 

áruló kereskedők ellen tettek panaszt. A helytartótanács vizsgálatot rendelt el, és 

engedélyezte a kereskedőknek az árusítást, azonban kiderült, hogy a szűcsök és a szabók 

egyaránt gyártják és árulják a másik céh hatáskörébe tartozó termékeket. Ezért megtiltotta 

a szabóknak a szűcsök által készített süvegek, a szűcsöknek a szabó céh munkakörébe 

tartozó kalapok árusítását.
275

 

A helytartótanács néha úgy oldotta meg az ilyen jellegű panaszokat, hogy új 

céhlevelet adott ki, melyben határozottan és részletesen leírták, milyen mesterséghez 

tartozók milyen típusú termékeket készíthetnek és mit nem. Ezért például a körmöcbányai 

tímárok, vargák és csizmadiák maguk fordultak a helytartótanácshoz azzal a kéréssel, hogy 

a tekintetes dicasterium határozza meg pontosan, ki milyen bőröket készíthet ki, illetve ki 

milyen lábbelit állíthat elő.
276

 A körmöcbányai tímár, varga és csizmadia céh közötti 

felosztást azonban az egyes céhek eltérő privilégiumai, illetve a helyi szokások és igények 

miatt nem lehetett egységesen alkalmazni az egész ország területén. Modorban például a 

vargáknak régtől fogva engedélyük volt bőrök kidolgozására, amennyiben azt saját 

használatra tették és nem eladásra. Amikor ezt a kiváltságot megszerezték, a városban 

dolgozó tímárok nem tudtak még megfelelő mennyiségű bőrt kidolgozni. Csakhogy az 

idők folyamán felszaporodott a tímárok száma, és természetesen zavarta őket a vargák 

bőrkidolgozási tevékenysége, ezért kérték a helytartótanácsot, tiltsák meg nekik ezt a fajta 

munkát. A helytartótanács döntése értelmében a bőrfeldolgozás engedélyével rendelkező 

régi varga céh megmaradhatott kiváltságában, de az újabb alapítású varga céheket 

eltiltották tőle.
277

 

Esetenként a helytartótanács szélesebb körű vizsgálatra volt kényszerítve. A Szilé-

ziából Körmöcbányára betelepedett kordovánosok hazájukban maguk készítettek ki 

bőröket. A helybeli tímárok azonban saját kiváltságaik megsértését látták ebben. A hely-

tartótanács a Magyar Királyi Kancelláriához küldte tovább az ügyet. A Kancellária elren-

delte, vizsgálják meg a sziléziai és magyarországi gyakorlatot. Úgy találták, Sziléziában 
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valóban megengedett, hogy a kordovánosok maguk készítsék ki saját részükre a megmun-

kálandó bőrt, Magyarországon viszont kordovános céh is alig van. Vizsgálódásaik során 

például Alsó- és Felső-Magyarországon egyet sem találtak. Így a vitát eldöntendő pontosan 

és részletesen körülhatárolták, milyen típusú bőröket készíthetnek ki a kordovánosok, és 

milyen módszerrel, minden egyéb bőrkikészítés a tímárok kiváltsága maradt.
278

 

Néhány eset azért került fel a helytartótanácshoz, mert az illetékes törvényhatóság 

nem tudott igazságot tenni a panaszos céhek között, és ők továbbították az ügyet a felettes 

hatósághoz. Így 1737-ben Buda városától érkezett az ács és asztalos céh ügye, akiknek 

panaszában a városi magisztrátus még évekkel korábban döntést hozott. Elhatárolták a két 

céh munkáját egymástól, de azok fittyet hányva a magisztrátus határozatára és a kiszabott 

büntetésekre, továbbra is beleártották magukat egymás munkájába. A helytartótanács 

csupán a városi határozatot tudta megismételni.
279

 

Ilyen volt a lőcsei tímárok és vargák panasza 1737-ben, melyet szintén a város 

küldött fel a helytartótanácshoz, de ott is évekig folyt a vizsgálat. A helytartótanács úgy 

találta, sem a vargák, sem a tímárok kiváltságlevele nem tartalmaz olyan artikulust, 

amelyik feljogosítaná egyiket a bőrkikészítésre, másikat a kizárólagosságra. A vargák 

privilégiumai azonban értelmezhetőek úgy is, hogy saját használatra készíthetnek ki 

bőröket.
280

 Tanúkihallgatást rendeltek el, ahol a város legöregebb polgárait vallatták ki, 

készítettek-e ki valaha is a vargák bőröket, volt-e erre engedélyük akár az uralkodótól, akár 

a várostól. Az idős emberek egymástól függetlenül a vargák javára vallottak: mindig is 

készíthettek ki bőröket, csak a járványok (marhavész) idején nem.
281

 A tímárok azonban 

nem fogadták el a vizsgálat eredményét és a helytartótanács döntését, mivel a magisztrátus 

korábban, 1729-ben az ő javukra döntött. Végül a helytartótanács úgy határozott, hogy 

bizonyos fajta bőröket (Pfundt-Leder) a vargák saját használatukra feldolgozhatnak, de a 

többi bőrt csak a tímárok készíthetik ki, még a vargák részére is.
282

 A lőcsei tímároknak 

hasonló problémájuk volt a szűcsökkel is, de ezt rövidebb idő alatt tudták rendezni.
283

 

Habár a legtöbb hasonló ügy, mint említettük, a vargák, tímárok és csizmadiák között 

zajlott, kevesebb volt az asztalos-ács, szűcs-tímár céh vitája, esetenként azonban egyéb 

céhek is hatásköri vitába keveredtek. A gombkötő és tűkészítő céhek nehezen nevezhetők 

rokonszakmának, mégis összevitatkoztak Pozsonyban. A gombkötő céh bepanaszolta a 
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tűkészítőket a magisztrátusnál óngombok készítése miatt, melyre nekik egy 1691-ben kelt 

kiváltságlevelük szerint kizárólagos joguk van. A magisztrátus megállapította, hogy a 

tűkészítőknek nincs is céhlevelük, és betiltotta tevékenységüket. A helytartótanács elé 

került a panasz, mert a tűkészítők fellebbeztek, azt állítva, hogy megélhetésük függ attól, 

hogy önthetnek-e gombokat is. A helytartótanács döntéseiben általában támogatta ugyan a 

kontárokat, de arra nagyon vigyázott, hogy minden szakmabeli csakis a saját szakmájába 

tartozó iparral foglalkozzon, így végül megerősítette a magisztrátus határozatát, és 

betiltotta a tűkészítők gomböntési tevékenységét.
284

 

Más esetben is előfordult, hogy a helytartótanács szakmai szempontok alapján, a 

minőséget szem előtt tartva tiltotta be a kontárok működését. Így történt ez a pozsonyi pék 

céh és a céhen kívüli kontár pékek vitájában. A helytartótanács vizsgálata a következőket 

tárta fel: mivel háború idején az egyik legfontosabb iparág a hadsereget ellátó 

élelmiszeripar, és ezért a mészáros és pék céhek tevékenységére külön figyelmet fordított 

az állam, 1718-19-ben a pozsonyi pékek szinte kizárólag csak a hadseregnek sütöttek 

kenyeret, és a polgári lakosság úgy látta el magát, ahogy tudta. Nem egyszer Ausztriából 

kellett a városnak gabonát vennie, hogy az emberek ne haljanak éhen, és általában otthon 

sütötték a kenyeret. A békeidőben azonban a pékek visszatértek tisztes polgári vevőikhez, 

és azóta is nagy bánatuk, hogy sokan még mindig otthon, vagy kontár pékek által sütött, 

nem megfelelő minőségű kenyeret esznek. A pékek céhe ezért kérte a helytartótanácsot, 

tiltsa be a kontárok tevékenységét, mert a nép az olcsó, rossz kenyeret veszi, és ők 

tönkremennek. A helytartótanács a panaszt jogosnak találta, a kontárok által sütött kenyér 

minőségét nem megfelelőnek titulálta, és az ügyben a magisztrátus támogatását is 

megkapta. Előbb a város, majd a helytartótanács tiltotta be 1727-ben a kontároknak a 

kenyérsütést.
285

 

 

4.2.4.3. A céhek egymás elleni konkurenciaharca 

 

A céhek bezárkózása, bővülésre, újításra, reformokra képtelen és hajlandóságot sem 

mutató hozzáállása, a céhen kívül maradt kontárok létszámának növekedése termé-

szetszerűleg hozta magával, hogy a céheknek hamarosan egymás ellen is harcolniuk kellett 

a vásárlókért, a felvevőpiacért és a nyersanyagért. Ennek a konkurenciaharcnak 

leggyakoribb formája az volt, amikor a település régebbi, tehát helyzeti előnyből induló 
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céhei minden eszközzel akadályozták az ugyanahhoz az iparághoz tartozó új céhek 

megalapítását. „Ősi”, 16-17. századi és az uralkodó által megerősített privilégium-

levelükben foglalt kiváltságaikra hivatkozva kifogásolták az újonnan alakult céhek műkö-

dését, technológiáját, szokásait stb. Erre már a fentiekben is láthattunk példát, amikor a 

nagyszombati szabó céh Rudolf magyar királytól (1576–1608) kapott kiváltságát a 

helytartótanács azért nem vette figyelembe, mert elavultnak találta, a körülmények ugyanis 

megváltoztak. Ugyanígy utasította el a helytartótanács a kőszegi vargák panaszát is, akik 

azt jelentették be, hogy immár 100 éve csakis ők készítik ki termékeikhez a bőröket és 

mostanában a beköltözött és céhet alapított horvátok zavarják őket ebben. Természetesen 

ők sem találtak meghallgatásra.
286

 

A pozsonyi német süveges céhből kiszorult legények új céh alapítását kérték az 

uralkodótól, mivel a céh nem vette fel őket. A régi céh hiába hivatkozott arra, hogy ők el 

tudják látni a piacot, a helytartótanács úgy ítélte meg, hogy egy másik süveges céhnek is 

jut elegendő vásárló, és engedélyezte számukra a céhalapítást. Az új céhlevél kiadásánál 

már a modern, az 1732-es céhreformokat figyelembe vevő szempontokat érvényesít-

hették.
287

 

Nem mindig bizonyult azonban helytállónak az egyes céhek panasza. A pesti nyereg-

gyártók bepanaszolták a szíjgyártókat, hogy nem hagyják őket dolgozni. A vizsgálat kide-

rítette, hogy ez nem igaz, a nyereggyártók csupán a helytartótanács tekintélyét akarták 

felhasználni arra, hogy konkurensüket háttérbe szorítsák, ugyanis, mint kiderült, saját ma-

guknak akarták megszerezni a szíjgyártás jogát is.
288

 

Az új céhek sokszor vallási vagy nemzetiségi alapon szerveződtek.
289

 Minden 

céhlevél első artikulusai között szerepel a vallási ünnepek megtartása, melyekre a protes-

tánsokat is kényszerítették, enélkül be sem léphettek a céhbe. A pozsonyi szlovák és német 

nemzetiségű vargák vallási ellentétek miatt szerettek volna két külön céhbe tömörülni, amit 

a magisztrátus is támogatott. A helytartótanács a magisztrátussal való tárgyalás után meg-

állapította, hogy gyakorlatilag már külön is vált a két céh és önállóan dolgoznak. Eleinte a 

helytartótanács nem látta indokoltnak az új céh alapítását, mivel a szlovák varga céh nem 

volt nagy létszámú, és utasította a szlovákokat a német varga céhbe való belépésre. A ké-

sőbbi vizsgálatok azonban kiderítették, hogy a német vargák sem hajlandóak egy céhben 
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élni a szlovákokkal, és ha a vallási ellentéteket tudnák is rendezni, a német vargák a 

nyersanyagon nem hajlandóak osztozni. 1692-ben ugyanis kiváltságlevelükben kizárólagos 

jogot kaptak a saját használatra szánt bőrök kikészítésére, és ezt 1732-ben meg is 

erősíttették III. Károllyal, emiatt a szlovák vargák nem jutottak bőrökhöz. Végül, mivel a 

város is egyetértett a kétnemzetiségű céh különválasztásában, engedélyezték az új céh 

alapítását. A helytartótanács csupán azt kötötte ki, hogy a szlovák céhnek választania 

kellett egy katolikus mestert, aki ügyelt a két céh közötti súrlódások elsimítására, és 

mindkét céhnek ugyanolyan kiváltságokat biztosító, új céhlevelet adtak.
290

 Más céhek nem 

tudtak ilyen bonyodalommentesen különválni. A nagy létszámúvá dagadt budai német, 

magyar és rác szabó céh 1722-ben vált külön, de pénzügyeiket még a városi magisztrátus 

segítségével sem tudták rendezni, ezért a Magyar Királyi Kancelláriától kértek segítséget 

1725-ben.
291

 

Azokban a helységekben, ahol nem volt elegendő számú mester, a helytartótanács 

akkor sem engedte a különválást, ha azt maga a céh kérte, illetve ha az állandó torzsal-

kodások miatt ez lett volna a békés megoldás. Így Sopronban a német és horvát vargák 

kényszerültek arra, hogy a helytartótanács döntése értelmében egy céhben maradjanak, 

holott ellentéteik olyan erősen megnyilvánultak, hogy a verekedő céhtagokat a magiszt-

rátus még börtönbe is záratta. A helytartótanács új céhlevelet adott nekik, és hangsúlyozta, 

hogy mindkét nemzetiségű varga mesterekre ugyanazok a jogok és kötelességek érvé-

nyesek.
292

 

A helytartótanács a céhek különválásában, új céhek alapításában tehát mindig a helyi 

igényeknek, a céhtagok létszámának, a felvevő piac nagyságának, a rendelkezésre álló 

nyersanyag mennyiségének figyelembevételével határozott. 

 

4.2.5. Egyéb felmerülő problémák 

 

A helytartótanácshoz beérkezett ügyek között a fentieken túl a legkülönfélébbeket 

találjuk. A fenti problémakörbe nem sorolható esetek általában egyedi, helyi adottságok 

szülte ügyek, melyeket éppen egyediségük miatt kellett külön intézni. Ez is mutatja, 

mennyire színes, eltérő képet mutat országszerte még az egyazon iparághoz tartozó céhek 

működése is. Az alsó-magyarországi bányavárosokban dolgozó mézeskalácsos céhek 
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például megtudták, hogy a debreceni mézeskalácsosok családtagjaikkal együtt dolgoznak, 

amit ők kontár tevékenységnek tartottak, és a helytartótanácstól kértek magyarázatot. Pa-

lásti Ferenc királyi biztos vizsgálata kiderítette, hogy a debreceni céh kiváltságlevele 

lehetővé teszi a családtagok munkáját is. Ugyanezt viszont utólag már nem engedték meg a 

bányavárosi céheknek.
293

 

Teljesen szokatlan esemény volt, amikor a céh saját céhmestere ellen tett panaszt 

1725-ben. A pozsonyi halász céh megvádolta Somody Ferenc céhmestert, hogy a Csalló-

közben fogott halakkal a céh kárára, saját hasznára kereskedik.
294

 Az ilyen jellegű ügyeket 

a helytartótanács a céh belügyének minősítette, amit a céh saját bírói fóruma előtt kellett 

elintézni. Segítséget adott viszont abban az esetben, ha a céh jurisdictiója alá tartozó 

tagokat mások zaklattak, mint például a Győr megyei céhek esetében, akik 1736-ban 

panasszal fordultak a helytartótanácshoz, mert Leopold Philipp Karl Joseph von Ligne 

Ahrenberg katonai parancsnok bírói jogkörébe vonta a céheket, és emiatt nem települtek új 

iparosok a megyébe, holott szükség lett volna rájuk.
295

 

A céhek előírták tagjaiknak törvényes származásuk igazolását is, amit a helytar-

tótanács is támogatott, de a céhlevelek nem tértek ki a feleségek származásának igazo-

lására. Lang János csallóközi süvegest azért zárta ki a céh, mivel feleségéről elterjedt, hogy 

törvénytelen származású. A helytartótanácshoz azért fordult, mert a szükséges iratokat 

külföldről kellett volna beszereznie. A helytartótanács azonban nem tartotta fontosnak és 

kötelezőnek, hogy a mesterek a házastársukról és annak rokonságáról is bizonyítványokat 

mutassanak be, így utasította a céhet Lang János visszavételére.
296

 Ugyanilyen prob-

lémával fordult több lőcsei és eperjesi céh is a helytartótanácshoz, és ugyanígy eluta-

sították őket.
297

 

Egy évekig elhúzódó perben a szakolcai posztókészítők fordultak panasszal Czimar 

György céhmester ellen, aki Holicsba távozván, nem volt hajlandó a céhládát és kulcsait 

átadni, arra hivatkozva, hogy azokat csak „Czobor úrnak” adhatja át. Később kártérítések 

egész sorozatát követelték rajta a különböző kárvallottak. Sajnos az ügy kimenetelét nem 

ismerjük.
298

 

A hasonló esetek felsorolását vég nélkül folytathatnánk, de ezekből a példákból is 

látszik, hogy milyen különböző problémák merültek fel a céhekkel kapcsolatosan. A meg-
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oldásnál általában azt a gyakorlatot követte a helytartótanács, hogy a „birtokon belül lévő” 

céhet meghagyta az adott kiváltságban, de ugyanezt a kiváltságot újonnan már nem adta ki 

más céheknek. A különbségek megszüntetését egységes céhlevelek kiadásával lehetett 

volna végrehajtani, de erre Magyarországon 1761-ig nem került sor. 
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5. III. Károly rendeletei a céhek szabályozására 

 

A helytartótanács – miként már említettük – elsősorban arra törekedett, hogy 

elhárítsa az útból a legnagyobb problémákat, melyek a szabad iparfejlődést és a szabad 

versenyt akadályozzák. A fenti példákon
299

 is láthattuk, hogy a helytartótanács, ahol csak 

lehetett, igyekezett a szabad versenyt biztosítani, minden esetben a céhek rovására. 

A már említett 1726-os felmérés után, miként láthattuk, több rendelet is született a 

különböző céhes panaszok megszüntetésére, illetve orvoslására, és 1733-ban Magyar-

országon is bevezették a német birodalmi céhreform mintájára készült, a magyar helyi 

eltéréseket figyelembe vevő szabályozást. 

Az eltérések elsősorban abból fakadtak, hogy Magyarország népsűrűsége, gazdasági, 

ipari fejlettsége, társadalmi berendezkedése nagy mértékben eltért a német területektől. 

Óriási területek álltak majdnem lakatlanul, ezeken a területeken hiába állt rendelkezésre 

bizonyos iparágakhoz a szükséges nyersanyag, feles munkaerő azonban nem volt. Habár 

már III. Károly uralkodása alatt megindult a Temesköz felszabadult részeinek a betele-

pítése, és az iparosoknak 15 évi adómentességet és egyéb kedvezményeket ígértek, nem 

érkezett sem olyan létszámú iparos, sem olyan létszámú szabad munkaerő, ami nagyobb 

mérvű állami iparfejlesztést indíthatott volna el. 

A társadalmi berendezkedés is alapvetően eltérő volt a német területekhez képest. 

Hiányzott az a széles polgári réteg, mely tőkéjével és egy privilegizált, erős gazdasági 

potenciált képező várossal a háta mögött bekapcsolódhatott volna az ipari fejlesztésbe. A 

magyar nemességnek pedig nem volt érdeke a gazdasági-ipari fejlesztés, elsődleges célja 

adómentességének és politikai befolyásának megőrzése volt. 

Magyarország ugyan bőséges nyersanyagforrásokkal rendelkezett bizonyos iparágak 

számára (elsősorban az élelmiszeripar és a textilipar, bőrfeldolgozás jöhetett volna szóba), 

de az említett alacsony népességszám miatt kevés volt a munkaerő és nem volt tőke. 

A lakosság alacsony létszámához képest az elsősorban agrár-beállítottságú országban 

a céhek termelése elegendőnek bizonyult az iparcikkekkel való ellátás biztosításához, ez 

volt az oka annak, hogy feloszlatni nem akarták a céheket, csak a céhes keretek tágítása 

jöhetett szóba. 
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5.1. Az 1733. évi céhreform 

 

A Német-római Birodalomban már a 17. század közepétől folytak felmérések és 

törekvések a céhek egységesítésére, szabályozására.
300

 Amikor Magyarországon a helytar-

tótanács 1724-ben megkezdte működését és ezen belül a céhek felülvizsgálatát, a német 

területeken már a vége felé közeledett a céheket egységesítő folyamat. 1731-ben megszü-

letett és 1732-ben hatályba lépett a birodalmi céhrendelet, majd a legerősebb tagországban, 

Poroszországban 1737-ben egységes céhleveleket adtak ki. Magyarországon a céhek tel-

jesen más szerepet játszottak az árutermelésben, mint a Német-római Birodalomban, és az 

eltérő társadalmi és gazdasági viszonyok miatt sem lehetett a birodalmi céhszabályzatot 

minden változtatás nélkül átültetni a magyar gyakorlatba. Már az 1720-as évek helytar-

tótanácsi rendeletei és döntései az egységesítő német céhszabályzat irányába mutattak, és 

1732 után ez a tendencia csak felerősödött. 

A helytartótanács céhügyekért felelős referense, Sauska Ferenc vezetésével 

dolgozták ki a tanácsban azt az egész országra vonatkozó céhrendeletet, melyet az utasítás 

értelmében amennyire csak lehetett, a német szabályzathoz kellett igazítani.
301

 Sauska 

tanácsos elsőként azt javasolta, számoljanak fel minden olyan céhet, melynek nincsen az 

uralkodó által megerősített céhlevele.
302

 (Jól emlékezhetünk rá, hogy a helytartótanács már 

évek óta próbálta az érvényben lévő céhleveleket begyűjteni és felülvizsgálni.) Az 

uralkodói megerősítés a záloga annak, hogy a céhlevelekből ki lehessen gyomlálni az 

egyes céhek többi céhre és a kontárokra nézve ártalmas kiváltságait, nyitottabbá tegyék a 

céheket és az egységesítés felé mutató pontokat tehessenek bele a céhlevélbe. A legjobb 

példa erre a taxák egységesítése. A legtöbb céh saját maga határozta meg az inas- és 

mesterfelvételi taxát, a mesterlakoma összegét stb., és ebben nagyon nagy eltérés mutat-
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kozott országszerte, még az egyforma szakmákon belül is.
303

 Az ország egyik legmagasabb 

mesterfelvételi taxája a kassai mészárosoké volt: céhbe álláskor a jelöltek kétféle remeket 

tartoztak elvégezni; elsőként egy hibátlan ökröt vágtak le, ami mellé 10 forintot tettek le, 

másodikként egy hibátlan ártányt vágtak le és melléje ismét 10 forintot fizettek. Ha a 

remekben a látómesterek nem találtak hibát, a jelölt 80 Ft-ot fizetett még a beállásért is, és 

természetesen meg kellett vennie az ökröt és az ártányt.
304

 

Ilyen idejétmúlt, túlhaladott kiváltság volt például a pozsonyi gombkötőké is, akik 

1690-ben I. Lipóttól (1657-1705) engedélyt kaptak arra, hogy számukat hétben limitálják. 

Az 1720-as évekre azonban a lakosság létszáma és így a kereslet is nőtt, hét gombkötő 

kevésnek bizonyult, ezért a helytartótanács eltörölte a céh ezen kiváltságát, és engedélyt 

adott a céhtagok számának bővítésére.
305

 

Sauska tervezete részletesen rendelkezett az inasokról és a legényekről. A legtöbb 

céhlevél behatóan foglalkozott azzal, milyen kötelességei vannak az inasnak. A céhbe 

állásnál két kezest kellett fogadnia, akik garantálták, hogy nem szökik meg, ha ez mégis 

megtörténne, a kezeseknek kell visszavinniük gazdájához, és az okozott kárt nekik kellett 

megtéríteniük. Ha a mester elfogadta inasnak a jelentkezőt, annak igazolnia kellett törvé-

nyes származását, felvételi taxát (keresztelőpénzt) kellett fizetnie, és meg kellett ígérnie, 

hogy engedelmeskedik mind a mesterének, mind a mesternének. Az inas fogadása 

nyilvánosan, az egész céh előtt zajlott, ahol a mesternek meg kellett ígérnie, hogy inasával 

jól bánik, megtanítja a mesterségre és rendesen eteti és ruházza. A céhlevelek általában 

kitértek arra is, miféle ruhával tartozik a mester az inasnak. A szakmától függően az inas 2-

4 évig tanulta mesterségét, naponta 10-14 órát dolgozott.  

A tervezetben az inas fogadását és tartását is szabályozás alá vették. A helytar-

tótanácsnak ugyanis feltűnt, hogy a céhek igen sokszor kerestettek szökött inasokat. A szö-

kés oka minden esetben a rossz tartás volt: a mester és mesterné házimunkára fogta az 

inast, verték, nem kapta meg szegődő levelében kikötött ruháját vagy ételét, ki volt szol-

gáltatva a legényeknek is, csak éppen a mesterséget nem tanulta. Nem egyszer előfordult, 

hogy a mester néha azért vett fel feles számban inasokat, hogy legyen elég cselédje. 

A helytartótanács ezért már korábban, 1725-ben előírta, hogy egy mester két inasnál többet 
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 A tatai borbély céh inas felvételi taxája 15 Ft, a céhes mesterré válás taxája 50 Ft volt (MNL OL C 20 

1727. szeptember 16.). A pozsonyi ácsok inas fogadásnál 8 Ft-ot, céhbe állásnál 15 Ft-ot fizettek, a 

mesterasztal 30 Ft volt (MNL OL C 13 1727. augusztus 7.). 1736-ban a stomfai csizmadia céh 50 Ft-ot kért a 

céhbe való felvételért (MNL OL C 20 1736. március 2.). 
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 MNL OL A 57 37. kötet 620-624. 
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 MNL OL C 20 1726. május 14. 
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ne tarthasson.
306

 Sauska tervezete védte az inasokat mind a mester és a mesterné, mind a 

legények túlkapásaitól, és javasolta, hogy szüntessék meg a keresztelőpénz szedését, 

melyet a helytartótanács igen magasnak tartott.
307

 Inasnak azonban csak olyan jelentkezhe-

tett, aki törvényes házasságból származott és két kezessel ezt igazolni is tudta, ha nem volt 

rokona vagy ismerőse, aki kezeskedett érte, a városi magisztrátus is vállalhatott kezes-

séget.
308

 A tervezet első ízben gondoskodott azokról az inasokról is, akiknek meghalt a 

gazdája. Korábban általában az ilyen gazdátlanul maradt inas vagy kezdte elölről a 

mesterség tanulását, minden fizetségével együtt egy másik mesternél, vagy senki sem 

vállalta el, és ezzel tanulása veszélybe került. A rendtartás előírta, hogy a céh ilyenkor az 

inast másik mesterhez adja, hogy ott folytassa mestersége tanulását, ahol abbahagyta.
309

 Az 

inasrendtartás felügyeletét a magisztrátusra bízták.
310

 

A kép ideálisnak tűnik, ennek ellenére gyakran elszöktek az inasok, mert a valóság 

más volt: a mester és a mesterné verte az inast, mesterségre nem tanították, éheztették. Sok 

esetben az is panaszra adott okot, hogy a mester nem szabadította fel az inast, így akart 

további olcsó munkához jutni.  

Ha az inas kitanulta mesterségét és felszabadult, legény lett belőle. A legény-

társulások Magyarországon az 1730-as években még nem voltak olyan erősek, mint 

Németországban, inkább a közös céhhez való tartozást jelentették, míg német területeken, 

illetve már magyar földön az 1750-es évektől a céhből kiszorult kontárok gyűjtőhelye, 
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 MNL OL C 1 1728. március 5. „Minden mester két inast tarthasson, ne többet.” 
307

 Néhány céh még lakomát is előírt ilyen alkalmakra, ami szintén nem kevés pénzbe került. A tervezet 

inasokra vonatkozó pontjai: Quoniam in comperto esset quod in assumendis et pro Sodalibus pronunciandis 

Tyronibus Nonnulli Munusculis illis vulgo Schenken dictis minime Contenti pro suo beneplacito certa eaque 

pretiosa Cibaria sibi praestari desiderent, Ideo ejusmodi Excessus cassari Tyrocinij vero et pro Sodale 

Pronunciationis, necnon Magisterij Taxam in extradandis Cehalibus Articulis, ad certam eamquem 

moderatam Quantitatem limitari, Excedentes etiam ad exhibendam Querelam serio puniri;” Valamint: 

„Praeterea cum praefati Opifices persaepitam stricte procedere observarentur, quod ijdem Tyrones suos, 

quibus ad complendum Tyrocinij sui tempus aliquot duntaxat dies, vel horae deesse animadvertuntur, tales 

pro Sodalibus pronunciare nollint, Item quod in Promotione Sodalium habeant varias extraordinarias, partim 

risibiles, partim scandalosas consvetudines, nempe dolare, vulgo Hobeln, Schleiffen, Predigen, Tauffen, et his 

similia, Item in consvetum vestitum induere, per Plataeas circumducere vel de uno loco ad alterum mittere. 

Non absimiliter in Opificij sui Salutationibus ineptos et indecentes Discursus, seu Proferendi modum tam 

stricte solent observare, ut idem qui in deponenda Salutatione vel recensitione similium solum in uno verbo, 

vel Sylaba aberraverit, eo facto Mulctari, vel ultro peregrinare, vel iterum redire et ex eodem loco unde 

venerat, ejusmodi Opificij Salutationem aliter reportare debeat..” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
308

 „Quantum autem Tyrones seu Tyrocinium ipsorum concernit, ut in assumendis Tyronibus praestari solita 

vel desiderata, Cautionis Quotta sit Tollerabilis, et non praecise in aere parato deponenda, verum sufficere, si 

aliquis honestus vir vel Civis pro ipso caverit. Quosi tamen aliquis Idoneus Iuvenis cum talam Cautionem, 

seu Caventem adinvenire aut sistere nequiret, Eo in casu loci Magistratus tale Cautionis Quantum sciet 

moderare vel plane dispensare.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
309

 „Praeterea etiam si quispiam Magistrorum moriatur, suumque Tyronem haud plenarie seu finaliter 

Instructum relinquat, eo in Casu Magistratus erga praeviam requisitionem in id intendet, ut talis ad 

complendo Tyrocinij sui annos, per alterum Magistrum assumatur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
310

 „Quamobrem cuiuslibet loci Magistratus vigilantem desuper oculum est habiturus.” MNL OL C 42 Fasc. 

11. No. 103. 
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érdekvédelmi szervezete lett, és nem egyszer komoly rendfenntartási problémákat okozott 

az illetékes törvényhatóságnak. 

Inasrendtartással ritkán találkozhatunk a dokumentumokban, és legényrendtartással 

sem túl gyakran. Az inasok kötelességeit és jogait általában a céhlevél meghatározta, és 

inastársulások nem voltak. A felszabadult legények azonban már komolyabb gondokat 

okozhattak, ezért a céh igyekezett társaságukat a céh szabályai alá vonni. A legények tár-

sasága a céh fennhatósága és ítélkezése alá esett, nem működött önálló szervezetként. 

A fennmaradt legényrendtartásokat éppen ezért a céhek privilégiumleveleiben találjuk. 

A legények tárasága felépítésében, szabályaiban a céhet utánozta: tagdíjat fizettek, 

ládájuk volt, rendszeresen tartottak gyűléseket. Némelyik legénytársaságnak az átlagostól 

eltérő szabályai is voltak, de minden esetben a céhnek is el kellett fogadnia a legény-

rendtartást. A budai fazekas céh céhlevelébe néhány évtizeddel később kiegészítésként 

vették bele a legényrendtartást (1761-ben), és külön megemlítették, hogy a városba jövő 

idegen legénynek 14 napja van munkát találni, különben el kell mennie, de a helybelinek is 

dolgoznia kell, munkanélkülit kivet a társaság. Ha valaki nem tudja mesterségét, nem 

veszik fel a legények társaságába. A beteg legényt mesterének gondoznia kellett, és ha 

felgyógyult, a költségeket ledolgozta mesterének.
311

 A fehérvári kádár céh levelébe is utó-

lagosan került be legényrendtartás, mely egyedi jellemzőként előírta, hogy a nőtlen 

legények nyáron este 10 után, télen este 9 után nem tartózkodhatnak házon kívül.
312

  

A szabályozás ellenére mind az inasoknak, mind a legényeknek volt oka panaszra. 

A leggyakoribb probléma az inasok esetében az volt, hogy nem szabadítják fel, illetve nem 

tanítják meg rendesen a mesterségére, a legényeknek pedig a mestere nem akart végbi-

zonyítványt adni. Ez igen komoly probléma volt, hiszen a felszabadult legénynek 

vándorolnia kellett, de 1732 után sem az örökös tartományokban, sem a német területeken 

nem fogadták be bizonyítvány nélkül a vándorló legényeket. A magyar céhekből 

felszabadult vándorló legényeknek pedig elsődleges célpontjai az osztrák és német 

területek voltak.
313

 Magának a vándorlás időtartamának a meghatározása a céh hatásköre 

maradt, a vándorlási idő azonos iparágakon belül is régiónként eltérő lehetett, legkevesebb 

egy év, legtöbb négy év volt. Az örökös tartományokban általában két év volt a vándorlási 
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 BFL IV. 1002. o fazekas. 
312

 MNL FML IX. 19a. További legényrendtartások korszakunkból: BTM KM C. Gy. No. 8456. budai 

asztalos céh legényrendtartása 1694-ből; BTM KM C. Gy. No. 8455. budai asztalos céh legénytársulásának 

szabályzata 1694-ből. A pesti gombkötő céh legényeinek két eltérő rendtartása is volt, az egyik szigorúbb, 

amit a legények számának rövid időn belüli felszaporodása indokolt (BTM KM C. gy. No. 8463. pesti 

gombkötő céh 18. sz.) 
313

 A magyar legények vándorlásának irányára lásd: DOMONKOS, 1979. 
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idő, és csak ritkább mesterségek (például aranyműves) esetében volt 4 év, az egyes 

iparágakon belül pedig egységes volt.
314

 Ennek ellenére a tervezet a vándorlást nem 

érintette. 

Sauska tervezete védte az inasokat a mester szélsőséges viselkedése és büntetései 

ellen, időben fel kellett szabadítani őket, és a felszabadított inasnak bizonyítványt kellett 

kapnia végzett munkájáról, tanulóidejének becsületes kitöltéséről.
315

 A legények esetében 

szabályozták a vándorlást, és tisztázták, hogy milyen joghatóság alá tartoznak.
316

 Kisebb 

kihágásokat maga a céh, vagy – ha volt ilyen – a legénytársaság ítélte és büntette meg, 

súlyosabb esetben, ha a céh nem bírt velük, a helyi magisztrátus járt el a renitenskedő 

legények ellen. A legények azonban bizonyítvány nélkül nemcsak nem vándorolhattak, de 

sehol sem állhattak be dolgozni a céhbe.
317

 Ennek szabályozására azért is volt szükség, 

mert az országban a legények többnyire bizonyítvány nélkül vándoroltak és dolgoztak. 

A legények jogainak és kötelességeinek előírása azért is volt szükséges, mivel a céhek 

egyre jobban bezárkóztak, nem vettek fel új tagokat maguk közé, és a kiszorult legények 

többnyire kontárként keresték kenyerüket. Részükről tehát a nehéz viszonyok miatt gyak-
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 OTRUBA, 1952. és OTRUBA, 1979. 
315

 „… vero fidedigna attestata sui ortus in illo loco, ubi in Tyrocinium suscipitur, ad cehalem Arcam 

deponere teneatur, et tandem expletis Tyrocinij sui Annis, dum pro Sodale pronuntiabitur, superinde extradari 

Solitas Testimoniales, vulgo Lehrbrieff dictas, pariformiter et has ad eandem Cehalem Arcam in originali 

ibidem asservandas deponet, eousque donec tandem ad alium locum ad quem super gesto opificio suo 

fidedignas sub ejusdem loci Magistratuali et etiam cehali sigillo secum adferre debebit Testimoniales ac 

Passuales Literas (peregrinari ibidemque Magister fieri voluerit, eousque permittere debeat; E Converso vero 

Contubernium seu Ceha Eidem pro legitimatione ejusdem, Authenticam Copiam, Seu saltem unicam, semel 

pro semper sub irremissibili pöena) nisiquo casu fortuito priorem amissam fuisse sufficienter comprobaverit 

et tandem pro Nova itidem Authentica Copia concedenter institerit, sub sigillo Cehali et Magistrorum 

Subscriptione de ipsius taliter ad Arcam Cehalem depositis Nativitatis suae, nec non absoluti Tyrocinij sui 

Literis Testimonialibus erga deponendam 30 circiter vel ad sumum 45 Xferorum Taxam extradabit.” MNL 

OL C42 Fasc. 11. No. 103. 
316

 „Ubi nempe supradictus Sodalis laboraverit ac qualiter ibidem se gesserit, extradari debeat, cum quo 

deinde Attestato idem Sodalis suam Peregrinationem prosequi et se in Civitate illa in qua laborare voluerit 

apud Opificij sui Coetum insinuabit, quem erga ejusmodi Attestati Productionem omnes Magistri illi, qui 

Sodalibus indiguerint, incunctanter suscipere tenebuntur. Cui postquam in illo Peregrinationis suae loco, 

labor appromissus fuerit, eo facto antequam talem aggrediatur, supramemoratam sub Cehali sigillum secum 

allatam super Nativitatis suae, nec non superati Tyrocinij sui, Testimonialibus Literis suis authenticam 

copiam non absimiliter etiam mentionatum ab Opificio sibi extradatum Attestatum, in illius loci Cehalem 

Arcam seu Cistam asservationis Causa deponere, et tamdiu ac eousque donec ex eodem loco, ulterius 

peregrinari intenderit ibidem permittere debebit.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
317

 „qui Sodalis demum cum Similibus Nativitatis suae et Tyrocinij Literis Testimonialibus sub sigillo 

Opificij ac cum praescripto Contubernij Attestato (nisi tale se amisisse sufficienter ac fide mediante 

comprobaverit solummodo illius loci Magistratus, ubi ille ejusmodi Attestatum se deperdidisse praeprimis 

revelaverit, et medio tempore ibidem se detinuerit, per Literas ad illum locum in quo Ultimarium Attestatum 

eidem fuerat extradatum. Si nempe sit quo casu Sodalis ille illuc redire in statu non esset exarandas, ejusmodi 

deperditi Attestati authentica Copia exoperanda erit) secus sine his et similibus, nullus Magistrorum, 

Sodalem talem sub Mulcta 20 Imperialium ad laborem suscipere audibit, et nec Contubernium tali quidquam 

praestare debebit, tanto magis se quispiam Sodalium propter ejusdem máleversationem et praemissorum 

statutorum transgressionem ipsius Testimoniales Literae et Attestata detinebuntur.” MNL OL C42 Fasc. 11. 

No. 103. 
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rabban lehetett számítani kihágásokra, ezért a javaslat kitér a blauer Montag
318

 beszün-

tetésére, illetve mivel ez Magyarországon ekkor még nem volt szokás, ennek idejében 

történő megtiltására.
319

 Ugyanakkor megtiltotta a tervezet a legények körében a különböző 

alkalmakkor szokásos lakomákat és ivászatokat, mivel az ittas legények rendbontást 

okozhatnak.
320

 A tervezet előírta, hogy a legényeket mesterekhez kell beosztani, és addig 

nem is vehetők fel a céhbe, míg bizonyos időt egy tisztes mesternél el nem töltöttek, és ezt 

igazolniuk is kell.
321

 A céhbe frissen bekerült ún. ifjú mester vagy szolgáló mester azután 

tartozott az öregebb mestereknek szolgálni, mindaddig, míg új mestert fel nem vettek. 

A bezárkózó céhek ritkán vettek fel új tagokat, ezért a szolgáló mester szolgálata sokáig 

tarthatott, és ez számára különböző terheket jelenthetett.
322

 Sauska javasolta, hogy ilyen 

esetekben az ifjú mester vagy szolgáló mester terheit ne növeljék az elviselhetetlenségig.
323

  

Számtalanszor előfordult, hogy egy céhes mester elköltözött, és új lakhelyén a céh 

nem vette fel, hanem kötelező próbaidőt írt elő és magas taxát fizettetett vele. Sauska 

ennek megszüntetésére is tett javaslatot, a céh köteles volt a bevándoroltat befogadni, ha 

tisztességes bizonyítványokat mutatott be, és nem kellett az új céhben beállási taxát 

fizetnie.
324
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 A „blauer Montag” német földről terjedt el. Németországban már a 14. századtól követelték a legények a 

heti két pihenőnapot, és mivel ezt nem kapták meg, önhatalmúlag „szabadságolták” magukat bizonyos hétfői 

napokon, és nem vették fel a munkát. A kifejezés „kék” színe arra utal, hogy bizonyos egyházi ünnepeken a 

miseruha kék (lila) színéhez kapcsolódóan ülték meg a legények a „blauer Montag”-ot. 
319

 „Punctum Secundum, ut illa pessima hucusque qvasi communiter per Sodales praesumptuose attentata 

praxis et consuetudo, videlicet sociorum contra Magistros Conspiratio, item eorundem conjurata e laboribus 

emansio, et vel maxime irrationabilis illa contra Magistros suos Insurrectio, et Oppositio infuturum totaliter 

abrogetur, et plane funditus ac radicitus exstirpetur, vigore hujus renovatae Sanctionis Pragmaticae serio ac 

serenissime inhibetur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
320

 „Item quod Opificium Socij et Sodales ordinarie die Lunae a labore supersedeant, sibique sic dictum 

Bloben Montag faciant, et praeterea etiam alias feria sibi faciendo, pro arbitrio suo se a labore subducant, qui 

praerecensiti Excessus omnes et singuli ac his similes alij irrationabiles abusus et Inconvenientiae, per 

locorum Magistratus tollantur et abrogentur, ac etiam talismodi Mechanicorum Socijs Gladiorum portatio sub 

ammissione similium serio Interdicatur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No.103. 
321

 „Ubi nempe supradictus Sodalis laboraverit ac qualiter ibidem se gesserit, extradari debeat, cum quo 

deinde Attestato idem Sodalis suam Peregrinationem prosequi et se in Civitate illa in qua laborare voluerit 

apud Opificij sui Coetum insinuabit, quem erga ejusmodi Attestati Productionem omnes Magistri illi, qui 

Sodalibus indiguerint, incunctanter suscipere tenebuntur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
322

 A szolgálómesterek feladataira és terheikre lásd: SZÁDECZKY-KARDOSS, 1913. 
323

 „Item cum Juniores seu ultimarie assumpti Magistri per seniores ad diversa praestanda servitia cum 

notabili eorundem Damno et ruina applicari soleant, statuitur ne ejusmodi Neo Magistri per multum 

aggraventur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
324

 „Si quis Socius vel Sodalis, in quoniam loco secundum ibidem laudabiliter usitatam, vel a Sua Majestate 

Sacratissima Confirmatam Contubernij Praxim et Consvetudinem, ut quidem apud praeclarum sive a Sua 

Majestate Sacratissima Privilegiatum sive vero per illius loci Magistratum approbatum Magistrum Opificium 

suum dedicerit, talem ubique locorum etiamsi ibidem alter Mos et Opificij cursus …. haberetur aut etiam si 

Numero plures vel pauciores Anni pro perdiscendo ejusmodi Opificio praescripti haberentur, eo non obstante 

(absque hucusque male practicata Mulctatione) pro legitimis et Capacibus admittantur, et eatenus nulla 

Differentia aut Quaestio ponatur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
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Sok panaszra adtak okot az anyacéh és leánycéhe/i közötti függésből fakadó 

visszaélések. A fentiekben láttunk példát arra, amikor az anyacéh nem akart bevenni olyan, 

a településre költöző mestert, aki a leánycéh teljes jogú tagja volt, vagy a vásárokon nem 

biztosítottak nekik az anyacéhvel egyenlő részvételi jogokat. Ráadásul a fiókcéhek sokszor 

maguk is hoztak létre ilyen filiálékat, és ezek számára már az egykori fiókcéh számított 

anyacéhnek, melynek fennhatósága alá tartozott. Az eredeti anyacéh leánycéhe fiókcéh 

hálózatára is megpróbálta kiterjeszteni fennhatóságát. Egyes fiókcéhek uralkodói enge-

déllyel maguk is önállóvá váltak, még tovább bonyolítva a helyzetet. Ezek az áttekint-

hetetlen, jogilag kaotikus kapcsolatok konkurenciaharcot eredményeztek, visszaélésekre 

adtak okot, melyek rendezése a helytartótanácsnak állandó elfoglaltságot jelentett.
325

 

A tervezet azt javasolta, hogy az anyacéhek joghatóságát a leánycéhek felett az uralkodó 

szüntesse meg, önállósítsa őket, újabb fiókcéheket a jövőben már ne hozhassanak létre.
326

 

Külön pontban foglalkoztak a nőtlen legényekkel. A céhes mesterré válás egyik 

feltétele volt a nősülés. A céh a jó erkölcs megtartását látta abban, ha a mesternek családja 

van. Nőtlen legényeket a céh nem vett fel, ha mégis, kötelezték őket meghatározott időn 

belül a házasodásra.
327

 Természetesen, ha valaki kontár életet folytatott, nem volt nősülési 

kötelezettsége. A családos legények viszont joggal panaszolták, hogy nehéz eltartani 

családjukat, ha a céh nem veszi fel őket.
328
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 Ilyen eset volt például az 1630-ban Pozsonyban alakult gombkötő céhé, amely anyacéhként 1642-ben 

Sopronban alapított leánycéhet, de a soproni céh 1676-ban maga is anyacéhként alapított leánycéhet 

Szombathelyen, a szombathelyi céh pedig anyacéhként adta tovább az 1630-as pozsonyi céhlevelet a rohonci 

gombkötőknek. A rohonci gombkötő céh ily módon a pozsonyi, a soproni és a szombathelyi anyacéhnek is 

alárendelt filiáléja volt, miközben a szombathelyi gombkötők a soproni és pozsonyi gombkötőknek, a 

soproniak pedig Pozsonynak voltak alárendeltjei. (MNL OL A 72 No. 41. és No. 54.) 
326

 „Posteaquam inter varij generis Mechanicorum et opificum Cehas Capitales et abinde dependentes 

Filiales, vel Quartales vulgo Viertl Laden nuncupatas per saepe magnae confusiones ac Dissensiones enatae 

fuissent, ita ut unus Mechanicus in uno Loco pro meliori seu magis legitimo, quam in altero se existimet, 

sociosque seu sodales prae alijs magis ad se pertrahat, et si quis se tali Cehae non incorporet, pro illegitimo 

reputatur, perconsequens iam hic iam alibi in labore et operatione sua interturbantur; Ideo vult Sua Majestas 

Sacratissima ejusmodi Capitales Cehas, earundemque Praetensivas Jurisdictiones, consequenter etiam 

respectu illorum Opificiorum, quae per prius a Sua Majestate suos Cehales Art[icu]los clementer concessos 

et Confirmatos pro tali Capitali Ceha in una Provincia, vel Urbe, aut Districtu elargitos haberent, hisce, ac 

vigore praesentium totaliter annullari, cassari, et abrogari.” MNL OL C 42 Fasc. 42. No. 103. 
327

 „… quod in nonnullis locis nullum Uxoratum Sodalem vel Socium in Contubernium suum pro Magistro 

assumere vellint, in nonnullis autem locis in Coelibali Statu existenti Sodalis dum in Coetum pro Magistro 

assumptus fuerit, non sit licitum tamdiu opificium exercere, et tanto minus Officinam apertam habere, 

quousque uxorem non duxerit.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
328

 Tomanik Ferenc stomfai csizmadia legény panaszolja, hogy 50 Ft-ot már kifizetett ugyan, de még 33 Ft-ot 

kér a céh, amit családja fenntartása miatt már igazán nem tud kifizetni (MNL OL C 20 1736. március 2.). 

A pozsonyi tűkészítőket a gombkötők azzal vádolják, hogy gombot is öntenek, arra hivatkozva, hogy 

családjuk eltartása miatt van szükségük erre a megélhetési lehetőségre is. Matolcsi János cukrászlegény négy 

éve próbálkozik a céhbe kerülésre, de mindig elutasították, és neki családját is el kell tartania (MNL OL C 20 

1730. július 19.). 



97 

 

Óriási probléma volt a mesterasztal adásának és a mesterremek elkészítésének magas 

költsége, a mesterré válás taxájának mértéke. A céhek az igen magas összegek megál-

lapításával is a céhbe jutást igyekeztek akadályozni. Ez abban is megmutatkozott, hogy a 

céhmesterek fiainak, illetve a mester lányát vagy özvegyét feleségül vevő legényeknek fél 

taxát kellett fizetniük, és esetenként még a mesterremeket is elengedték nekik. Ezeket az 

összegeket mindenképpen csökkentésre javasolta a tervezet, majd az ezután kiadott 

céhlevelekben láthatjuk is, hogy a taxák összegét a helytartótanács fokozatosan csökken-

tette.
329

 

A tervezetnek arra is volt gondja, hogy az egészséget potenciálisan veszélyeztető 

céhekre gondot viseljen. Így szabályozták az élő és holt állatokat feldolgozó mesterségek 

anyagbeszerzési lehetőségeit, például a vargák nem dolgozhattak kutyabőrrel, pestis idején 

vagy háború következtében kitört járványban elhullott állatokat tilos volt feldolgozni, ilyen 

állatnak még a gyapját vagy prémjét sem volt szabad munkába venni.
330

 Ugyanígy 

egységes előírásokat adtak a borbélyoknak, mészárosoknak stb. is.
331

 

A helytartótanács a tervezetet megtárgyalta, és mint Sauska Ferenc végezetül össze-

foglalta, azt az ország törvényeivel és szokásaival összeegyeztethetőnek tartotta, és 

                                                 
329

 „In nonnullis locis eum abusum irrepsisse, quod ullus Neo Magister (etiamsi aliquot annis praevie 

peregrinatus fuisset) opificium suum exercere audeat, donec in eodem Loco, aliquo tempore vel aliquot annis 

non habitaverit, et Confraternitatem illam non frequentaverit, vel vero erga praevie deponendam aliquam 

Pecuniae Quottam se in Contubernium illud haud Incorporaverit. Ubi tamen e converso illius loci 

Magistrorum filijs, prouti et illis, qui relictas Magistrorum viduas vel filias in Uxores duxerunt, tum quoad 

Peregrinationis Annos, tum vero quoad perficiendum Magisteriale opus, Masterstuck dictum, haud absque 

exiguo aliorum praejuditio pro libitu dispensant.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. A mesterfelvételi taxákra 

hozott példákat lásd a 292. lábjegyzetben. 
330

 „Casu vero quo ejusmodi inordinati abusus, nempe 1
mo

 quod Alutarij vulgo Roth und Weißgerber dicti, in 

nonnullos locis, propter elaborationem caninarum cutium vel intuitu aliarum intra se vigentium 

Dissensionum, unus alterum pro prostituto ac inhonesto servare soleant, et compellare soleant, Eo in passu 

statuitur, ut ejusmodi Laborum Socij, qui in talibus locis laborarunt, per alios Mulctarentur. 

Pariformiter si casu quo nonnullus opifex et Mechanicus Canem vel Cattum fato ocei deret, vel mactaret, aut 

vero saltem Cadaver attinget, exinde ac propterea statim pro Inhonestae ac illegitimo talem reputare soleant, 

imo plane ac alios infamos per Canicidas vulgo Abdecker dictos cum infixione cultri sui ad Portam Domus 

vel alio etiam modo prostituere ac intantum cöarctare praesumant, ut ijsdem certam sumam pecuniariam 

deponere debeant, prouti et ij qui inscienter cum talismodi carnificis servitoribus vulgo Abdecker dictis 

inanimadventer biberunt, aut itinerati sunt, vel deambularunt, aut vero ipsorum uxores vel proles pro 

sepultura deportarunt, seu eiusmodi sepulturam comitati sunt, vel tales qui ex publice ac ipsi Magistratui 

cognita Melancholia sua se vita privarunt, elevare et ad sepeliendum deportare. Item tempore Pestis et Belli 

in defectu talium Servitorum Abdecker dictorum decrepitum aliquod Pecus ex Stabulis extrahere et Inhumare. 

Item si Pannifices ex ejusmodi decrepitorum Pecudum Lana Manufacturas suas conficere.” MNL OL C 42 

Fasc. 11. No. 103. 
331

 „Item qui tempore Belli et Pestis, in Defectu Canicida, aut alias Luis Pecorum, quodcunque Pecus et 

Stabulis removent, et inhumant. Panifices item qui exdeciduant aut evulsa Lana laborant. Opifex praeterea, 

qui per alium Coeptum Laborem assumit, et continuat, cumprimis Balneatores, et Chirurgi, quibus et id, si 

Criminalistae, aut in Torrtura laeso succurrant.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. Ilyen, céhekre vonatkozó 

egészségügyi előírásokat dolgozott fel Sopron viszonylatában: KINCSES, 2016b. 
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reményét fejezte ki, hogy a szabályzat bevezetése megszünteti a céheken belül uralkodó 

rendezetlenséget, egységesebbé és erkölcsösebbé teszi azokat.
332

 

A tervezetből azonban egyértelműen kiderült, hogy a céhszabályozás végre-

hajtásában és ellenőrzésében a helytartótanács a törvényhatóságoktól, megyéktől és szabad 

királyi városoktól várt segítséget és hathatós támogatást: „Nehogy pedig ezekkel a 

statutumokkal bárki is bármilyen módon makacsul és meggondolatlanul szembemenni 

merészeljen, a magisztrátus köteles lesz mindenütt és mindenkoron ügyelni ezekre.”
333

 

 

5.2. III. Károly rendeletei 

 

Az 1733. évi szabályozás előtt és után a helytartótanács több olyan országos érvényű 

rendeletet is kiadott, ami a céhes életet szabályozta. Már az 1720-as évek céhpolitikája is a 

birodalmi céhrendezés elképzeléseihez igazodott, de 1733 után – Sauska javaslatait 

messzemenően figyelembe véve – a helytartótanács kimondottan az új céhpolitika mentén 

folytatta a céhek szabályozását. 

A fentebb felsorolt jó néhány példából láthattuk, hogy a céhes élet igen sokrétű és 

ugyancsak tarka képet mutatott a jogszokások, a céhprivilégiumok, az anyacéh és a 

leánycéh kapcsolatában. Egyúttal a céhprivilégiumokból megtudhatjuk, hogy eltérő volt a 

céhek hozzáállása a legényekkel és inasokkal szembeni magatartás tekintetében, még egya-

zon iparágon belül is.
334

 Éppen ezért az 1720-30-as évek céhszabályozására jellemző, hogy 

a helytartótanács egy-egy eset elbírálásakor mindig megvizsgálta azt is, hogy az eléje 

került ügy mennyire egyedi és mennyire általánosítható. Ha nem is az összes magyar-

                                                 
332

 „Ad restingendos itaque ejusmodi praerecensitos Mechanicorum Abusus et Excessus, reprimendosque 

quodvis eorundem temerarios Ausus et Insolentias, Censerem humillime id Suae Majestati Sacratissimae 

informa Repraesentationis, Perdemisse rescribendum, ut cum haec Universalis Sanctio Pragamatica 

correlative plane ad conformitatem Diaetalium Articulorum nempe Decimi Anni 1729, Item 74. Articuli 

Anni 1723., quoad hos et similes Mechanicorum et Opificum Excessus tollendos, conformiter stilisata foret, 

Suaque Majestas Sacratissima ad humillimam Regni Statuum et Ordinum Instantiam, de tollendis ejusmodi 

Opificum Abusibus ac Excessibus jd ipsum clementissime resolvere dignata fuisset. Ideo salva altiori 

Serenitatis Vestrae Regiae, Excelsique Locumtenentialis Consilij Regij opinione permanente, Censerem Suae 

Majestati Sacratissimae, id ex parte huius Locumtenentialis Consilij Regij demissime repraesentandum.” 

MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
333

 „Ne autem quispiam hisce statutis quoquomodo pertinaciter ac temerarie contravenire praesumat, 

Magistratus ubique locorum vigilantem semper oculum in id habere debebunt. Ideoque omnibus et singulis 

praesertim vero Artificibus, Professionistis et Opificibus serio committi et demandari, quo ijdem huic Suae 

Majestatis Sacratissimae Generali Ordinationi semet omnimode accomodare, ac omni cum promptitudine, 

sub in cursu irremissibilis poena, praemissa omnia rite observare debeant, ac teneantur.” MNL OL C 42 Fasc. 

11. No. 103. 
334

 A céhek belső életét számos néprajzi tanulmány és helytörténeti munka feldolgozta. Az ilyen jellegű 

munkák átfogó bibliográfiája: DOMONKOS – NAGYBÁKAY, 1992. Az újabb szakirodalomra lásd: 

SZULOVSZKY, 2005. végén lévő bibliográfiát. Folyamatosan bővülő elektronikus könyvtárral és publikációs 

listákkal legújabban ajánlható: http://iparmuzeum.hu/sztkonyvtar.php 

http://iparmuzeum.hu/sztkonyvtar.php
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országi céhre, csak az adott iparágra jellemzőnek találtatott egy kirívó eset, a helytar-

tótanács jogorvoslattal élt, egyszersmind az uralkodó elé terjesztett és az uralkodó által 

megerősített határozat az egész iparágra (vagy az összes magyarországi céhre) királyi 

rendeletként lépett érvénybe. Az első ilyen, egyedi ügy alapján az egész országot érintő 

rendelet kiadására már 1724-ben sor került. III. Károly ekkor elrendelte, hogy mivel a 

komáromi kőművesek, a kőszegi és rohonci tímárok, valamint Vas megye tímár céhei 

panasszal fordultak hozzá amiatt, hogy a különböző helyeken különböző árakon adják a 

nyersanyagot és a készárut, a helytartótanács dolgozzon ki az egész országra vonatkozó 

egységes limitációt és azokat küldje szét a törvényhatóságokhoz.
335

 Az árszabásokkal, 

főleg a mészárosok áraival, a későbbiekben is akadt gond, de ezt a továbbiakban már a 

megye saját kebelén belül intézte. 

Országos rendelet született az előbbiekben már említett Eder Pál pozsonyi ács esetét 

követően is, amikor az anyacéh nem akarta befogadni a leánycéhből érkezett mestert, és 

végül királyi rendelet tiltotta meg az anyacéhnek a leánycéhek tagjai feletti bíráskodást.
336 

Eder Pál panaszos ügye 1727-től kezdve éveken át húzódott, és végül Sauska Ferencnek a 

leánycéhek és anyacéhek viszonyát szabályozó javaslatával egy időben került elintézésre. 

Ez az eset nagy mértékben befolyásolta Sauska véleményét, miszerint a leánycéheket 

önállósítani kell és több leánycéh alapítására már nem szabad engedélyt kiadni. Habár Eder 

Pál ügyének elintézése és az ezt követő királyi rendelet lazította az anyacéh és leánycéhei 

közötti kapcsolatot, leánycéhek alapítását ekkor még nem tiltották meg. 

Említhetjük továbbá a nagyszombati Kolbek és Strauber tímárok esetét, akik ugyan 

kontárok, céhen kívüliek voltak, de mivel „régóta mesterségük gyakorlásában találtattak”, 

uralkodói rendeletre fel kellett őket venni a céhbe mesterlakoma adása és tagfelvételi díj 

nélkül.
337

 Az ügy szintén zsinórmértékül szolgált a továbbiakban: a mindenkori magisz-

trátus dönthetett az ügyben, hogy a céhtagok elegendő létszámban vannak-e, és ha úgy 

találták, hogy nem, akkor új mestert kellett felvenniük. A magisztrátus döntését pedig a 

céhnek mindenképpen el kellett fogadnia. 

Az 1720-as években már megmutatkozott az a tendencia, hogy a céhek limitálni 

akarták a tagjaik számát és nehezítették a céhbe jutást. A fenti példákból láthattuk, milyen 

okokra hivatkoztak és mi módon akadályozták a kontárok működését. 1727-ben ezért 
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 MNL OL A 35 1724. május Nr. 6. A rendelet olyan korán megszületett, hogy ezt még nem is a működését 

éppen megkezdő helytartótanács, hanem a kancellária adta ki. 
336

 Eder Pál ügyére lásd: MNL OL C 13 1727. július 31., a rendeletre: MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
337

 MNL OL C 13 1730. május 19. 
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királyi rendelet intézkedett arról, hogy a felvételt nem nyert legényeket kivegyék a céh 

joghatósága alól, és az ilyen ügyeket közvetlenül a helytartótanács elé utalták.
338

 

Ettől kezdve ugrásszerűen megnőtt a felvételt nem nyert legények panaszos 

bejelentése, a forrásokból pedig egyértelműen kitűnik, hogy a helytartótanács szinte miden 

esetben elrendelte a felvételt.
339

 

A vásárokon szedett látópénz, illetve a kontárok és idegenek áruinak elkobzása volt 

talán az egyik leggyakrabban panaszolt visszaélés, amely a helytartótanács elé került. 

Ennek ellenére mégis egy egyedi ügy, a szakolcai csizmadiák elleni panasz vezetett az 

1733. évi látópénzt érintő rendelethez. A céhek, a látómesterek a vásárokon az idegen 

kézművesek áruját erőnek erejével felülvizsgálták, és ezért a tevékenységükért kivált-

ságlevelük alapján látópénzt szedhettek a város kétmérföldes körzetében. III. Károly 

eltörölte ezt a kiváltságukat, és minden céhnek, amely hasonló kiváltsággal él Magyar-

országon, ezt a jogát egyszer és mindenkorra megszüntette. Nemcsak látópénzt nem 

szedhettek többé, de a kontárok áruit sem kobozhatták el a település kétmérföldes 

körzetében.
340

 Ezt a rendeletet több város és megye panaszára 1734-ben megismételték, és 

Arad vármegye kérésére ezzel együtt eltörölték a céhbe lépéskor szedett keresztelőpénzt 

is.
341

 A keresztelőpénzt az inasnak kellett fizetnie, és Sauska Ferenc javaslatából 

emlékezhetünk rá, hogy az inasok védelmében ő is tanácsolta ennek eltörlését. Az elő-

írások betartását mindig a helyi törvényhatóság ellenőrizte, ugyanakkor a két rendeletet 

nem mindenhol követték, még az 1740-es években is akadtak ezzel kapcsolatos 

visszaélések. 

A fenti rendeletek arról tanúskodnak, hogy az 1732. évi birodalmi céhreform életbe 

lépése után III. Károly – amennyire a teljesen eltérő gazdasági helyzetű Magyarországon 

csak lehetett – igyekezett céhpolitikáját a birodalmi reformokhoz közelíteni. Így már 

konkrétan a birodalmi céhreformra hivatkozva – és Sauska tanácsos nyomatékos javas-

latára – került sor 1733. május 7-én ama rendelet kiadására, amely meghatározta, hogy a 
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 MNL OL C 1 1727. augusztus 29.; MNL OL C 1 1727. szeptember 5.; MNL OL C 1 1727. december 29. 
339

 Ezek a panaszok az MNL OL Helytartótanácsi levéltárában a C 20 és C 13 állagokban tömegével 

találhatók, a teljesség igénye nélkül néhányat sorolunk fel: Gottfried Brauer soproni asztalos fevételi kérelme 

(a céh magasabb taxát akart vele fizettetni, mivel jövevény volt): MNL OL C 13 1733. november 6.; Hann 

János szombathelyi szappanfőző céhfelvételi kérelme: MNL OL C 13 1735. május 6.; Schlik György győri 

szűcs felvételi kérelme: MNL OL C 13 1735. szeptember 16.; Maidl Menyhért pozsonyi mészáros felvételi 

kérelme: MNL OL C 13 1739. február 23.; Matolcsy János cukrász felvételi kérelme (4 éve nem veszik fel): 

MNL OL C 20 1730. augusztus 19.; Fokt Pál pozsonyi kőműves felvételi kérelme MNL OL C 20 1732. 

február 8; Tomanik Ferenc stomfai csizmadia felvételi kérelme MNL OL C 20 1736. március 2.; Johann 

Hackel lakatos felvételi kérelme a pozsonyi céhbe (Nádasdy Lipót „kontár” lakatosa volt): MNL OL C 20 

1738. január 14. 
340

 MNL OL C 13 1733. október 12.; MNL OL C 42 Fasc. 4. No. 27.; MNL OL C 50 1733. október 12. 
341

 MNL OL C 25 Idealia No. 2. 1734. december 18. 
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legények közötti nagyobb fegyelem megtartása végett a mesterek adjanak ki az idejüket 

leszolgált legényeiknek bizonyítványt, és akik ilyennel nem rendelkeznek, azokat a 

továbbiakban sehol sem alkalmazhatják.
342

 Az örökös tartományokban és a Német-római 

Birodalomban sem alkalmazták azokat a legényeket, akik ilyen bizonyítvánnyal nem 

rendelkeztek.
343

 Ez különösen a vándorlás miatt volt fontos, hiszen – mint említettük – a 

magyarországi legények vándorlásának egyik fő iránya éppen a német nyelvterület volt.
344

 

Éppen ezért Sauska Ferenc céhszabályozási javaslatában kiemelt helyen foglalkozott a 

kérdéssel. Mint láthattuk, azt is megtiltani javasolta, hogy idegenből érkezett, bizonyítvány 

nélküli legényeket bárhol az ország területén befogadjanak, mint ahogy a magyar 

legényeket sem fogadták be hasonló esetben külföldön. A bizonyítvány kiadásának elle-

nőrzése a helyi magisztrátus feladata volt, és ha egy mester nem adott bizonyítványt 

felszabadult legényének vagy inasának, azt a magisztrátusnak kellett pótolnia, a mulasz-

táson ért mestert pedig pénzbüntetéssel sújtották.
345

 

A kontárok védelmét szolgálta a látópénz és az áruelkobzás eltörlésén kívül az a 

rendelet is, amely a trencséni rézművesek panaszából született. Ők a kontárok és más 

céhek áruinak ellenőrzésére kapott kiváltságukat saját értelmezésükben az egész országra 

kiterjedő hatáskörrel gyakorolták. A helytartótanács ezzel kapcsolatban úgy találta, hogy a 

céhlevelek csak a helyi területen értendőek, a kiváltságokat nem az egész ország területére 

kapta a céh, ezért nem akadályozhatja a kontárok árusítását saját hatáskörén kívül eső 

területeken.
346

 

Habár említettük, és több esetben is láthattuk, hogy az uralkodó és a helytartótanács, 

ahol lehetett, szabad teret engedett a céhen kívüli ipar fejlődésének és a kontárokat védte a 

bezárkózó céhek ellen, mégis előfordult olyan eset is, amikor a céhek szorultak védelemre. 

Valamennyi céh szabályaiban találkozhatunk azzal az előírással, hogy nagy tételben nyers-

anyagot egy mester sem vásárolhat, nehogy ezáltal előnyre tegyen szert, és a másiktól elve-

gye munkáját. 1736-ban több céh is panasszal fordult a helytartótanácshoz,
347

 mondván, a 
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 MNL OL C 13 1733. május 7.; MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 1733. július 27.; MNL OL C 1 1733. 

május 15. 
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 C 13 1733. május 7. és C 50 1733. május 7. 
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 Erre lásd: DOMONKOS, 1979., OTRUBA, 1979. és DOMONKOS, 2002. 
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 MNL OL C 1 1733. július 31. Volt azonban példa arra is, hogy a magisztrátus által kiadott bizonyítványt 

más helységek céhei nem fogadták el, például a pozsonyi magisztrátus által kiadott bizonyítványt a bécsi 

cukrászok nem találták hitelesnek. 
346

 MNL OL C 1 1734. augusztus 14. 
347

 Elsőként a debreceni szűcsök, akiknek nem sokkal korábban (1735. március 18.) az uralkodó által is 

megerősített céhprivilégiumuk már tartalmazta az idegen kereskedők felvásárlása elleni védelem biztosítását: 

ARTICULUS 19
NUS

. „Semmiféle bűrt penigh a mi a Szűcs Mesterségéhez Szűkséges, a mellyeket kivűl való 

Emberek Mészárosok, Hentesek és akár melly renden levő kereskedők, ide be a Városban hoznák árrúlni, 
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zsidó és egyéb külföldi kereskedők nagy tételben vásároltak nyersanyagot, főként állat-

bőröket, majd azokat kivitték az országból, így a helyi kézműveseknek nem maradt 

nyersanyaguk. Ilyen eseteket már fentebb is láthattunk, főleg a nyugati országrész 

megyéinél.
348

 A helytartótanács ezért utasította a megyéket, hogy ellenőrizzék a nyersa-

nyag-felvásárlásokat, és a vásárokon kívül nagy tételben ne engedélyezzék ezt a 

tevékenységet.
349

 

Számos példát láthattunk arra, mennyire különböző volt iparáganként és terüle-

tenként a mesterfelvételi taksa.
350

 Ennek a taksának sokszor irreálisan magas összege is a 

céhbe jutást nehezítette, a mester fiának, illetve mester leányát vagy özvegyét feleségül 

vett legényeknek ugyanakkor csak a fele taksát kellett fizetniük. A helytartótanács az 

1730-as években a felülvizsgált céhlevelekben minden esetben csökkentette a taksák 

összegét, általában 20-30 Ft-os összegen hagyták jóvá. 1737-ben azonban javaslatot tettek 

a mesterfelvételi taksák egységesítésére, mégpedig a városokban 1 Ft, a mezővárosokban 

75 dénár, a kisebb településeken pedig 50 dénár nagyságban határozták meg. Rendelet 

kiadására a taksákat illetően azonban III. Károly uralkodása alatt nem került sor: a 

mesterfelvétel díját, a mesterasztal adását végül Mária Terézia szabályozta. 

 

5.3. Az 1736-os helytartótanácsi felmérés 

 

A Sauska által 1733-ban javasolt pontokat elfogadták, és azokat rendeleti úton 

bevezették. Néhány évvel később, 1736. július 20-án a helytartótanács megismételte az 

1726. évi körlevelet. Az újabb vizsgálat annak kiderítésére irányult, hogy a rendeletek 

hatására változott-e valamit, és ha igen, milyen irányban a céhes ipar helyzete 

Magyarországon.
351

 Mivel nem ugyanazokból a helységekből és megyékből érkeztek be a 

                                                                                                                                                    
Szabadságon kivűl, avagy ha itt a Mészár Székekben esik is; Senki a Kalmárok, sem Kereskedők és egyeb 

rendbéli emberek kőzűl nyereségre avagy kereskedésre meg ne merje venni, a Szűcs Mesterek ellen. Ha 

valaki penigh a végezés ellen meg venné nyereségre, avagy kereskedésre, tehát a Szűcs Mesterek reá találván 

azt a meg vett bűrt Pénz nélkűl el vihessék, kinek fele a Magistratusé, fele a Czéhe legyen.”  MNL OL A 57 

37. kötet 327. 
348

 1725-ben a kerületi biztosok helytartótanácshoz beérkezett jelentésében erre konkrét esetet is 

megemlítettek: főleg Vas megyében az osztrák örökös tartományok felől érkezett kereskedők felvásárolták a 

nyersanyagot, kivitték külföldre, majd a hazai kézműves a saját nyersanyagát vásárolta vissza a 

kereskedőktől persze sokkal drágábban. MNL OL C 20 1725. március 1. 
349

 MNL OL C 21 1736. január 27. 
350

 A már említetek közül például a belényesi szűcs, szabó, csizmadia és tímár céh céhfelvételi taksája 40 Ft 

(MNL OL C 21 1729. december 14.), a révkomáromi gombkötők mesterasztalának ára nem is volt pontosan 

meghatározva, a határ a csillagos ég volt (MNL OL C 21 1727. december 29.), a soproni ács céh felvételi 

taxája 50 Ft volt (MNL OL C 21 1732. március 5.), a tatai borbély céh céhfelvételi taksája szintén 50 Ft. 

A legkirívóbbak a kassai mészáros céh taxái voltak, ezt részletesen lásd az 5.1. fejezetben. 
351

 A tíz évvel későbbi jelentések: MNL OL C 20 1736., ezek feldolgozását lásd: TUZA, 2005. 
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jelentések, mint 1726-ban, nagyobb, országos összehasonlítást nem tudtak tenni. De a kép 

1726-hoz képest kevés változást mutatott. Az 1733. évi szabályozás után megfigyelhető 

volt az a tendencia, hogy az apróbb dolgokban, például a taksákra, bizonyítványok 

kiadására vonatkozó szabályozásban a céhek többé-kevésbé igazodtak a rendeletekhez, de 

például a vásárokra vonatkozó rendelkezéseket igen sokszor áthágták.
352

 

1736. július 20-án a helytartótanács újabb körlevelet bocsátott ki a megyékhez és a 

városokhoz. Célja ezúttal is a törvényhatóság területén működő iparosok létszámának és 

tevékenységének, valamint az esetleges igények, a rendeletek hatásának felmérése volt. 

A jelentések most is sorra beérkeztek, és akárcsak 1726-ban, ekkor is szép számmal akadt 

olyan megye és város, amelyik vagy elutasította bármiféle iparos betelepülését, vagy nem 

válaszolt a körlevélre. Érdekes módon nem ugyanazoknak a törvényhatóságoknak a 

jelentéseit olvashatjuk 1726-ban, mint 1736-ban, csak nagyon kevés átfedést találhatunk. 

Ennek oka valószínűleg az, hogy az 1726-os jelentést beküldő megyék feleslegesnek 

tarthatták újabb jelentés írását, míg az 1726-ban hallgató megyék tíz év alatt sokat 

fejlődtek, és már foglalkoztatta őket a megye továbbfejlesztése. A jelentéseket most is a 

beérkezések sorrendjében vizsgáljuk. 

Abaúj megye 1726-ban igen komolyan vette a vizsgálatot, és várta a kézműveseket. 

Ehhez képest most azt jelentette, hogy az elmúlt időszakban igen sok posztómetsző, tímár 

és lakatos érkezett a megyébe, van elég iparosa, és más iparágra nincs szüksége.
353

 

Pest, Nagyszombat, Kismarton és Buda elegendő kézművessel rendelkezőnek 

mondta magát, és most sem kértek iparost, sőt, Nagyszombat fontosnak tartotta megem-

líteni, hogy nemcsak céhes, de céhen kívüli iparosa is bőven van.
354

 A korábban elutasító 

választ küldő Bártfa, Szakolca és Szatmárnémeti 1736-ban nem is jelentkezett. 

Ung vármegye, amely 1726-ban nemigen érdeklődött iparosok betelepítése iránt, 

ekkor úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nincs kézművese, és bármilyen iparág képviselőit 

szívesen látnák a megyében.
355

 

Békés vármegye 1726-ban reményt sem látott arra, hogy kézművesek települjenek a 

területére gyér népsűrűsége, nyersanyaghiánya miatt. 1736-ban csupán annyit közölt, hogy 

kellene csizmadia, szabó, gombkötő, szappanos, lakatos és ötvös.
356

 Különösen figyelem-

                                                 
352

 Az 1730-as években tapasztalható céhes változásokra: TUZA, 2008b. 
353

 MNL OL C 20 1736. szeptember 11. 
354

 Pest: MNL OL C 20 1736. augusztus 25.; Nagyszombat: MNL OL C 20 1736. augusztus 25.; Kismarton: 

MNL OL C 20 1736. szeptember 3.; Buda: MNL OL C 20 1736. szeptember 22. 
355

 MNL OL C 20 1736. augusztus 16. 
356

 MNL OL C 20 1736. szeptember 6. 
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reméltó az ötvös említése, mivel a luxusiparágba tartozó ötvös csak sűrűn lakott és tehe-

tősebb vidéken tudott megélni. 

Komárom megye 1726-ban malmok építését és kőbánya nyitását javasolta, 1736-ban 

pedig nem jelentkezett. Ugyanígy nem válaszolt Hont, Szepes, Zólyom, Trencsén, Turóc, 

Vas és Ugocsa vármegye sem, feltételezhetjük, hogy korábbi viszonyaikhoz képest nem 

volt új jelentenivalójuk. 

Több olyan megyének is olvashatjuk a beszámolóját, amelyek 1726-ban még nem 

jelentettek semmit, vagy érdektelenséget mutattak. Így például Csongrád megye ezen 

összeírás alkalmával már jelezte igényeit lakatosra, kovácsra, szíjgyártóra, kötélgyártóra, 

szűrszabóra, takácsra, kőművesre, szabóra, vargára, és Szeged városába egy ötvöst is 

kértek.
357

 

Győr vármegye panaszkodott, hogy nem akarnak területére iparosok települni, mert 

Ahrenbergh győri katonai praetor bírósága alá vonta a céheket, és így az iparosoknak nem 

vonzó az ideköltözés. Kérték, hogy ezt a problémát a helytartótanács vizsgálja felül, mert 

egyébként elegendő iparost tudnának fogadni.
358

 

Besztercebánya 1726-ban nem jelentkezett, úgy tűnik, akkor Nagybányához 

hasonlóan ott is elegendőnek bizonyult a bányászok kézműves tudománya. Most jelezték, 

hogy szükség lenne mindenféle iparosra, mivel „a város területén egyetlen kézműves 

sincs”.
359

 A városok közül 1726-ban nem hallottunk Felsőbánya és Késmárk helyzetéről, 

igényeiről. Most jelezték, hogy nincs igényük iparosok betelepülésére, elegendő 

kézművesük van.
360

 Bereg vármegye szükségét látná mindenféle iparosnak, de elszigetelt 

fekvése, lakóinak szegénysége miatt nem látott módot ellátásukra.
361

 Szatmár megyének 

szüksége lett volna tímárra, vargára, lakatosra, ácsra, kovácsra, molnárra, kőművesre, 

szíjgyártóra, bognárra.
362

 Bihar megyének kellett órásmester, ötvös, tímár, képíró, kalapos, 

puskamíves.
363

 Igen figyelemreméltó igények, mivel Bihar megye szinte teljesen 

elnéptelenedett, településszerkezete erősen pusztult, népsűrűsége alacsony volt, igényei 

                                                 
357

 MNL OL C 20 1736. szeptember 4. 
358

 MNL OL C 20 1736. augusztus 21. Hasonló panaszok még tucatjával érkeztek be a helytartótanácshoz, de 

a Győr polgárváros és a Győr katonaváros közötti ellentéteket a helytartótanács nem tudta saját hatáskörében 

elintézni, mivel a katonaság a Hofkriegsrat alá tartozott, a helytartótanácsnak itt nem volt jogköre. 
359

 MNL OL C 20 1736. augusztus 21. 
360

 Felsőbánya: MNL OL C 20 1736. augusztus 25.; Késmárk: MNL OL C 20 1736. augusztus 28. 
361

 „Nos quidem diversi generis Mechanicorum opificemque necessitate praemi, sed vix speramus quempiam 

Provinciam hanc ob sui situationem sterilitatem, Inhabitatorum pauperiem, uno verbo, ipsam inopiam 

amplecti, taliterque eosdem securos, de subsistentia reddere minime valemus.” MNL OL C 20 1736. 

szeptember 20. 
362

 MNL OL C 20 1736. szeptember 26. 
363

 MNL OL C 20 1736. október 8. 
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viszont túlmutatnak a napi szükségletek kielégítésénél, mint említettük, ötvös, képíró, 

kalapos csak nagyobb népsűrűségű terülteken él meg. 

Habár az 1726-ban és 1736-ban beküldött jelentések nem teljesen ugyanazokból a 

megyékből, illetve városokból érkeztek, a korábbi eredményeket a tíz évvel későbbiekkel 

egybevetve lényegében változatlan képet kapunk. Kézműiparunk többnyire a mindennapi 

igényeket kielégítő, főként ruházati termékeket előállító iparágakra korlátozódott (tímár, 

varga, szabó stb.), ezen kívül a különböző fegyverek és szerszámok előállításával kapcso-

latos iparágakra volt igény (lakatos, bognár, pajzsgyártó, nyerges stb.). Az élelmiszer-

iparral kapcsolatos tevékenységet (fehér pék, fekete pék, mészáros, molnár, serfőző stb.) 

annyira természetesnek találták, hogy meg sem említették jelenlétét vagy állapotát, kivéve 

néhány helyen a molnárok hiányát; feltételezhetően a többi ágazatban nem is volt hiány. 

Manufaktúrát vagy nagyobb volumenben termelő műhelyeket sehonnan sem jelentettek.
364

 

Az 1726-os állapothoz képest mégis mutat némi haladást és előrelépést, hogy olyan 

területek, melyek tíz évvel korábban elképzelhetetlennek tartották kézművesek letele-

pedését, 1736-ban kézműiparról, illetve iparosok betelepítése iránti óhajukról írtak (Békés, 

Ung). A korábbiakhoz képest ekkor már megjelenik a ritkább kézműves termékek iránti 

igény is, ötvösöket, képírót, finom kalapost, órást kértek, amely iparosok csak népesebb és 

vagyonosabb, vagy hatalmas vonzáskörzettel rendelkező településeken tudtak megélni. 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az egyes iparágak fejlődésnek indultak, 

jóllehet a felsoroltakból kitűnik, hogy bizonyos helyeken a hétköznapi igények kielé-

gítésére elégséges iparosban is hiány volt. És habár a megyék vegyes képet mutatnak 

beküldött vagy éppen be nem küldött jelentéseik tükrében, többnyire igényük van iparosok 

betelepítésére. A 30-as évek közepe táján kereslet mutatkozott a ritkább, igényesebb 

kézműves termékek iránt is (ötvös, órás, képíró, kalapos stb.). Mindenképpen 

negatívumként kell azonban értékelni azt, hogy az iparosok tekintetében a törvény-

hatóságok mindig csupán céhes kereteken belül gondolkodtak, és egyedül Nagyszombat 

esetében találunk említést arról, hogy céhen kívüli iparosokkal is dolgoztattak. A 

helytartótanácsnak tehát azt kellett tapasztalnia, hogy az új rendeletek ilyen rövid idő 

elteltével még nem érték el a kívánt hatást, bár kétségtelenül voltak előremutató 

eredmények. 

                                                 
364

 Ezekről, valamint a Felvidék iparosításáról lásd: ŠPIESZ, 1961. 
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6. Az 1720-as és 1730-as évek rendeleteinek hatása a céhek életében 

 

A céhek visszaéléseit, a céhekkel kapcsolatos problémákat a helytartótanács nem 

tudta egy csapásra, pusztán egy rendelettel megszüntetni, mivel ezeknek oka elsősorban a 

sokszínűség, a megcsontosodott kiváltságok, a régiónként is eltérő céhes viszonyok és a 

lassú gazdasági fejlődés voltak; ez utóbbi szükségessé tette a céhes ipar meglétét, mivel 

nem tudták volna mással pótolni. Az 1720-30-as években a legkirívóbb problémákat: a 

vásárokkal kapcsolatos visszaéléseket, a legények bizonyítvány nélküli elbocsátását, az 

inasok tartásának és tanításának körülményeit ugyanakkor a különböző királyi rendeletek 

szabályozták. Főleg az 1733. évi céhreformot tekinthetjük nagy előrelépésnek a céhek 

egységesítéséért, illetve a bezárkózásuk és megmerevedésük ellen folytatott harcban. 

A magyarországi céhes termelés az 1730-as években még nem tekinthető egyértelműen 

túlhaladottnak, az adott ipari fejlődés mértéke és lehetőségei nem is tették volna lehetővé, 

hogy drasztikusan felszámolják őket. 

Az 1730-as évekre az ország egysége, a gazdasági konszolidáció meghozta ered-

ményeit, az újonnan felállított, vagy újjászervezett felsőbb hatóságok egyre hatékonyabb és 

eredményesebb működése a céhszabályozás eredményességében is megmutatkozott. Mivel 

az 1730-as évektől kezdve az állam egyre határozottabban szólt bele a megyék és városok 

életébe például a tisztújítások ellenőrzésével és azok tisztaságának felügyeletével, a 

törvényhatóságok is egyre együttműködőbbek lettek.
365

 Ez mutatkozott meg abban az 

egyszerű tényben is, hogy míg a helytartótanács az 1720-as években eredmény nélkül, 

vagy legalábbis igen csekély eredménnyel szólította fel a megyéket és a városokat arra, 

hogy a területükön működő céhleveleket felküldjék ellenőrzésre, az 1730-as években ez 

tömegével megtörtént. 1730-ban a pesti fazekasok,
366

 a pilismaróti bognárok és laka-

tosok,
367

 a szegedi csizmadiák,
368

 a győri gombkötők,
369

 a szegedi halászok és cuk-

rászok,
370

 a gyöngyösi ácsok és molnárok,
371

 Tolna megye céhei együttesen,
372

 Nagyszom-
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 A rendeleteknek a céhes életben, kiváltságlevelekben történő megjelenésére részletesebben lásd: TUZA, 

2013b. 
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 MNL OL C 13 1730. január 14. 
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bat város,
373

 Turóc megye céhei,
374

 Körmöcbánya,
375

 Hont megye céhei
 376

 és Sopron 

város
377

 küldik be összegyűjtött céhleveleiket felülvizsgálatra.  

1731-ben Szakolca város nemcsak beküldte a beszedett céhleveleket, de felhívta a 

helytartótanács figyelmét néhány problémára, melyeket a magisztrátus fedezett fel a 

céhlevelek felülvizsgálatakor. Észrevételeik a következők voltak: 1. habár az 1715:79. tc. 

meghatározza, hogy senkit se terheljenek erején felül a céhfelvételi taxával, de a törvény 

egyáltalán nem határozta meg, mekkora összeget jelent ez pontosan. Még a városon belül 

is tapasztalható, hogy a különböző iparágakhoz tartozó céhek igencsak eltérő összegeket 

szednek inasfelvételi és mesterfelvételi taxa címén, valamint a mesterremek és a 

mesterasztal árát sem limitálják, így sokszor kisebb vagyonba kerül a céhbe jutás. 2. A ta-

xán kívül szabályozatlanok a céhek felvételi szokásai is, a felvételhez követelt vándorlás 

ideje eltérő, de vannak olyan céhek a városban, melyek vándorlás nélkül, sőt, mesterremek 

készítése nélkül vesznek fel mestereket. Ezeket a könnyítéseket elsősorban a mesterek 

családtagjai kapták meg. 3. Felhívják a helytartótanács figyelmét, hogy a magisztrátus 

ellenzi a mesterek nősülési kötelezettségét. Emlékeztetnek arra, hogy a vagyontalan 

legényeknek nemigen van módja a házasodásra, hiszen vagy a családjukat tartják el, vagy 

vándorolnak és összegyűjtik a céhfelvételhez szükséges pénzt és mesterségbeli tudást. 

Ezért a magisztrátus támogatná a kötelező nősülés eltörlését. 4. A magisztrátus a legények 

kötelező társpohár adását kimondottan egészségre károsnak tartja, mivel 15 évvel korábban 

egy legény belehalt az elfogyasztott bormennyiségbe. A város mindezen problémák és 

vélemények ismertetése mellett küldi fel a céhleveleket felülvizsgálatra.
378

  

1731-ben Szakolcán kívül még Kisszeben,
379

 Abaúj megye,
380

 Buda,
381

 Veszprém 

megye,
382

 Győr megye,
383

 Tolna megye,
384

 Pozsony megye,
385

 valamint az egri lakatos, 

esztergályos, fegyverkészítő, üveges céh
386

 és a puchói posztómetsző, takács, csizmadia 
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céh
387

 küldi be a területükön működő céhek privilégiumleveleit. Zólyom megye azzal a 

megjegyzéssel küldte fel a begyűjtött céhprivilégiumokat, hogy a bányavárosoktól nem 

tudta azokat beszedni, de a többit hiánytalanul felküldi.
388

 

1731 után már nem ilyen nagy számban, de folyamatosan érkeztek a felküldött 

céhlevelek a városokból és megyékből. 1732-ben a szakolcai kereskedők az egy évvel 

korábbi tömeges céhlevél felküldés ellenére önállóan is kérték céhlevelük megerősítését, 

különösen azért, mivel emellé uralkodói védelmet is igényeltek, ugyanis a Rákóczi-szabad-

ságharc idején a zsidó kereskedők erős konkurenciát alakítottak ki számukra.
389

 Ugyan-

ebben az évben a soproni asztalosok,
390

 a fehérvári szűcsök,
391

 a pozsonyi vargák
392

 és a 

holicsi csizmadiák
393

 kérték céhlevelük felülvizsgálatát és megerősítését. 1734-ben Bács 

megye céhei,
394

 a kassai kőműves,
395

 a keszthelyi bognár és asztalos,
396

 a debreceni szabó 

és szűcs,
397

 valamint a kassai halász céh
398

 küldte fel privilégiumlevelét. 

1734-ben a helytartótanács büntetés kilátásba helyezésével felszólította azokat a 

törvényhatóságokat a céhlevelek beküldésére, ahonnan még egyáltalán nem, vagy hiányo-

san érkeztek be privilégiumlevelek: Sopron, Vas, Győr, Komárom, Fejér, Somogy, Moson, 

Pozsony, Nyitra, Árva, Esztergom, Hont, Bács-Bodrog, Abaúj, Zemplén, Szatmár, Sza-

bolcs, Borsod, Heves, Ugocsa, Torna, Bihar, Máramaros, Zaránd, Csanád és Arad megyét, 

valamint Sopron, Kőszeg, Körmöcbánya, Újbánya, Buda, Kisszeben, Felsőbánya, Eger, 

Pozsony, Debrecen városokat, a hajdúvárosokat és a jász-kun kerületet érintette a fel-

szólítás.
399

 

A késmárki céheket, melyek egyértelműen ellentmondtak az uralkodói rendeleteknek 

és a helytartótanácsi felszólításnak, az uralkodó feloszlatással fenyegette, amennyiben két 

hónapon belül nem mutatják be céhlevelüket a helytartótanácsnál.
400

 A fenyegetés hatásos 

volt, a céhlevelek beérkeztek. 
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A felszólítottak közül kevesen reagáltak, 1735-ben a bányavárosok még mindig nem 

küldték fel céhleveleiket, de külön a selmecbányai kötélverők privilégiumaik megerősítését 

kérték. A helytartótanács úgy találta, a céh kiváltságai túlságosan sok visszaélést engednek 

meg, ezért elrendelték a helyszíni vizsgálatot, és a céhlevelet nem erősítették meg.
401

 

Ebben az évben még a lőcsei cukrász és mézeskalácsos céh,
402

 a gyöngyösi helvét 

hitvallású szabók és szűcsök,
403

 a soproni asztalosok,
404

 a kassai bognárok
405

 és a debreceni 

borbélyok
406

 küldték fel céhlevelüket. 

Még 1736-1737 során nagyobb számban érkeztek céhlevelek, de utána már 

III. Károly uralkodása alatt nem küldtek fel többet. 1740-ig megérkezett még a pápai 

csizmadia,
 407

 mészáros
408

 és szabó,
409

 a jászberényi szabó és szűcs,
410

 a szatmárnémeti 

kereskedő,
411

 a debreceni csizmadia,
412

 a pápai süveges,
413

 a privigyei gombkötő,
414

 a pesti 

szűcs,
415

 a kassai mészáros,
416

 a budai süveges,
417

 a szekszárdi takács,
418

 a kassai 

mézeskalácsos és varga,
419

 a trencséni mészáros,
420

 a fehérvári bognár
421

 és a nagyváradi 

lakatos céh
422

 privilégiumlevele. 

A helytartótanács a be nem érkezett céhleveleket 1761-ig, a céhrendezésig újra és 

újra megpróbálta beszedni és felülvizsgálni. A beindult folyamat nem állt le, a céhek lassan 

elfogadták a tényt, hogy a helytartótanács jelen van életükben. 

Az 1736-os országos felmérés eredményeit az előbbiekben elemeztük; kétségkívül 

előrehaladásnak lehet tekinteni, hogy a felmérés elkészítésében most olyan törvény-

hatóságok is részt vettek, melyek 1726-ban figyelmen kívül hagyták a helytartótanács 

felszólítását. Mint láthattuk, a céhlevelek felküldésében is összehasonlíthatatlanul együtt-
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működőbbek voltak a megyék és a szabad királyi városok, mint az 1720-as évek végén 

(1727-től a helytartótanács folyamatosan kérte be a céhleveleket, de akkor még sehonnan 

sem küldték be azokat). 

A helytartótanács felügyeleti jogának gyakorlását, érvényesülését azokban a céhle-

velekben lehet a legjobban tetten érni, amelyeknek a céh által beadott tervezetét ma is 

fellelhetjük levéltárainkban, a helytartótanács hivatalnokainak széljegyzeteivel, javításaival 

egyetemben. Itt ugyanis folyamatában láthatjuk, mit szeretett volna a céh, és ebből végül 

mit hagyott jóvá a helytartótanács. Ezeknek a javított céhleveleknek egy része nem is a 

helytartótanácsnál, hanem a kancelláriánál maradt fenn, mivel a céhek az el nem fogadott 

szabályokat ide fellebbezték. Most ezek közül kettőt szeretnék kiemelni, mivel ezekben 

láthatjuk a legmarkánsabb javításokat. Az egyik a körmöcbányai vargák 1735. március 4-

én megerősített céhlevele.
423

 A helytartótanács itt azt tartotta fontosnak részletezni, hogy 

az ugyanezen városban található csizmadia céhvel együttműködve, milyen kiváltságai 

lehetnek az egyik, illetve másik mesterségnek, milyen árut gyárthat a varga, mit a csiz-

madia. Úgymond hatásköri elkülönítésről van szó, amit rokon mesterségek esetében 

gyakran meg kellett tenni. Másik példánk a kassai csizmadia céh 1735. március 25-én 

megerősített privilégiumlevele, amelyben a helytartótanács többek között kiegészítésként 

vette fel a mesterré válás taksájának csökkentését 30 Ft-ról 20 Ft-ra. Általában megfi-

gyelhetjük, hogy az ellenőrzésre benyújtott céhlevelekben a különböző taksák mértékét 

csökkentették és más articulusokat ritkábban kifogásoltak. A másik fontos articulus, melyet 

kivettek a céhlevélből, hogy a legényeket a céh ne kényszeríthesse házasodásra.
424

 A kan-

cellária mindkét céhlevélben elfogadta a helytartótanács módosításait és elutasította a céh 

panaszát. Talán a kancellária részéről érkezett támogatás, a céhek fellebbezésének elu-

tasítása is oka lehetett annak, hogy a hasonló fellebbezések ritkák voltak, és a céh végül is 

elfogadta a helytartótanács által eszközölt javításokat. A helytartótanács leggyakrabban a 

különböző taxákat kifogásolta, ezeket szinte minden esetben csökkentette. A második 

leggyakrabban kifogásolt témakör a látópénz szedésével kapcsolatos céhprivilégiumokra 

vonatkozott, ezeket minden esetben törölték. Mivel a látópénz a helyi vásárokhoz kötődött, 

sok céh speciális jogokat szerzett, amelyek vásárról vásárra, azaz településről településre 

eltérőek lehettek. Mivel az uralkodói rendelet 1734-ben mindenfajta látópénz eltörlésére 

vonatkozott, így a céhek hiába hivatkoztak saját, egyénileg megszerzett látópénz-szedési 
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kiváltságaikra, a helytartótanács szigorúan kiirtotta ezeket a céhlevelekből, valamint előírta 

a törvényhatóságoknak is, hogy komolyan ellenőrizzék a rendelet betartását. 

1736-ban a debreceni csizmadia céh levelének felülvizsgálatakor a helytartótanács a 

következő pontokat kifogásolta: 1. a magas mesterfelvételi taxát a felére, 25 Ft-ra csök-

kentették, 2. előírták, hogy az újonnan felvett mester ne fogadhasson rögtön segédet, csak 

bizonyos idő elteltével, azaz mesterként megszerzett szakmai gyakorlat után, 3. szigorúan 

megtiltották az idegenek áruinak vásárokon történő elkobzását, 4. végül új pontként írták 

bele a céhlevélbe a vargákra és csizmadiákra vonatkozó hatásköri szétválasztást, azaz 

pontosan meghatározták, melyik mesterség iparosai milyen jellegű munkát végezhetnek.
425

 

A privigyei gombkötő céh tagjai úgy gondolták, céhlevelük nagyon régi, sok egyedi 

dolgot tartalmaz, nem vitatkoznak a helytartótanáccsal, és nem is küldték fel régi 

céhlevelüket, hanem rögtön a helytartótanácstól kértek egyet, mint írták, azért, hogy az 

mindenben megfelelő legyen. A helytartótanács végül vissza is küldött nekik egy komplett 

céhlevelet, amelyet már az uralkodói rendeleteknek megfelelően állítottak ki, azaz 

szerepelt benne a végbizonyítvány kiadásának kötelezettsége, viszont nem szerepelt benne 

a látópénz szedésére vonatkozó kiváltság, és pontos munkaleírást, valamint uralkodói meg-

erősítést is kaptak.
426

 

A kassai csizmadia céh fentebbi példáján láthattuk, hogy felmerült a legények háza-

sodási kötelezettségének eltörlése. Egy másik kassai céh, a pékek esetében ugyanígy 

eltörölték az egy éven belüli házasodási kötelezettséget, és leszállították a mesterasztal árát 

27 Ft-ról 20 Ft-ra.
427

 

Az egri szabó céh privilégiumlevelében a fizetésre, taxákra vonatkozó részeket 

módosították: a mestertaxát 40 Ft-ról 30 Ft-ra csökkentették, a keresztelőpénz szedését 

eltörölték, a legény felszabadulásakor fizetett 3 Ft-ját pedig ezután csak akkor kaphatta 

meg a céh, ha azt „a felszabadításkor rendezett lakoma adására költik”.
428

 Ha nem volt 

lakoma, a legénynek pusztán a felszabadításáért nem kellett fizetnie.
429

 

Az 1730-as évek leglátványosabb eredménye mindenképpen az volt, hogy a törvény-

hatóságok nagyobb támogatást adtak a helytartótanácsnak a céhekkel kapcsolatos prob-

lémák rendezésében, sőt, maguk a törvényhatóságok is saját területükön nagyobb 

eredményeket értek el ebben a kérdésben, vagyis a helytartótanács és a törvényhatóságok a 
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közös fellépéssel kölcsönösen erősítették egymást. 1732 decemberében a pozsonyi 

külvárosi vargák a helytartótanácshoz fordultak azzal a panasszal, hogy a városi varga céh 

nem akarja bevenni őket a céhbe, nem ismeri el őket teljes jogú céhtagnak.
430

 A hely-

tartótanács közvetlen utasítást adott a pozsonyi céhnek, hogy vegye be a külvárosi vargákat 

30 Ft egyszeri összeg lefizetése ellenében, de februárban a vargák jelentették, hogy a 

felvétel még mindig nem történt meg.
431

 A helytartótanács ekkor a városi magisztrátust 

szólította fel, hogy intézkedjen az ügyben.
432

 A magisztrátus sikerrel járt, hamarosan 

jelenthette, hogy a külvárosi vargákat bevették a céhbe.
433

 

A helytartótanács néhány esetben nemcsak a megyéket vagy a szabad királyi városok 

magisztrátusát kereste meg támogatásért a céhekkel szemben folytatott küzdelemben, 

hanem a földesurat is. Rozsnyó céheit többnyire az esztergomi érsekek alapították 

földesúrként, és az 1730-as évekre többségüknek még mindig nem volt uralkodó által 

megerősített céhlevele. A helytartótanács az esztergomi érseket kérte fel arra, hogy utasítsa 

a rozsnyói céheket céhlevelük bemutatására, ami meg is történt.
434

 

Ugyanilyen sikeres volt a holicsi városi tanács. A csizmadiák céhlevelének 

felülvizsgálatakor a helytartótanács kifogásolta, hogy a céhnek a privilégiumlevél szerint 

joga van arra, hogy az idegen csizmadiáktól vásár idején helypénzt szedhessen. A hely-

tartótanács megtiltotta ezt a szokást, a helypénz szedésére vonatkozó artikulust eltörölte, és 

a magisztrátust bízta meg az ellenőrzéssel, amit az végre is hajtott.
435

 

Kismarton szabad királyi város magisztrátusa a szappanfőző céhvel szemben érvé-

nyesítette a helytartótanács akaratát. Hann János szombathelyi szappanfőző Kismartonba 

költözése alkalmával jelentkezett a helyi céhbe, ahol azzal a kifogással utasították el, hogy 

nincs elég vásárlóerő a városban, egy újabb szappanos felesleges. A helytartótanács 

általános vizsgálatot rendelt el, amit Sopron megye folytatott le, és megállapítást nyert, 

hogy a környék szappanosai nemcsak a helyi piacra termelnek szappant, hanem keres-

kednek is vele, és habár Pinkafőn és Keszthelyen is működik szappanfőző céh, a régióban 

mégis hiány van szappanban és szappanfőző mesterben. Vagyis a kismartoni szappanfőző 

céh állítása nem igaz; a magisztrátus így végül elrendelte Hann János felvételét.
436
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A soproni varga céh viszálykodása rendbontásba csapott át, a magisztrátus a két 

céhmestert le is tartóztatta. Ugyanis a vargák nemzetiségi alapon német varga és horvát 

varga céhre szakadtak, holott erre sem a magisztrátus, még kevésbé a helytartótanács, nem 

adott engedélyt. A két céh kárt okozott egymásnak mindenben és mindenhol, amiben és 

ahol csak lehetett, napirenden voltak a szidalmazások, végül a verekedés is. Ekkor került 

sor a két céhmester letartóztatására. A helytartótanács nem engedélyezte a céh kettéválását, 

egyetlen közös céhprivilégiumot adott a céhtagoknak, és a továbbiakban a magisztrátus 

felügyeletére bízta őket. A magisztrátus behajtotta az elmaradt taxákat és büntetéseket, 

elsimította a nézeteltéréseket, és végül kiengedte a börtönből a mestereket.
437

  

Ez az ügy fontos állomást jelentett a céhekkel szembeni eredményes fellépésben, 

hiszen a magisztrátussal közösen sikerült az engedetlen céhet megfékezni, a helytar-

tótanács akaratát keresztülvinni, a rendeleteket betartatni. A helytartótanács ez esetben 

mérlegelte ugyanis, hogy a német és horvát vargák a helytartótanács és a magisztrátus 

megkérdezése nélkül, önkényesen döntöttek a szétválásról. Az önkényeskedést pedig sem a 

helytartótanács, sem a városi magisztrátus nem engedhette meg, precedenst teremtett 

volna, és megakaszthatta volna az állami céhszabályozás lendületét.  

Más volt az eset a pozsonyi vargák esetében, ahol a szlovák és német, tehát szintén 

kétféle nemzetiségű mesterek önálló céh alapítását kérvényezték. A magisztrátus 

véleményében az önállósulást támogatta.
438

 A helytartótanács végül engedélyezte a ketté-

válást, de a szlovák céh a német céh leánycéhe lett. A helytartótanács elfogadta a két céh 

által kidolgozott és bemutatott új céhlevelet is.
439

 A helytartótanács értesítette a 

magisztrátust, amely viszontválaszában közölte, hogy a különválás rendben megtörtént, a 

két céh önállóan, szabályosan dolgozik.
440

 

A sokat emlegetett folyamat, azaz a törvényhatóságok részéről a helytartótanács 

rendeleteinek erősödő támogatása, illetve maguknak a törvényhatóságoknak az erősödése a 

céhekkel szemben legjobban a lőcsei vargák és tímárok hatásköri vitájában mérhető le. 

A per még az 1720-as években kezdődött, amikor a tímárok bepanaszolták a vargákat, 

hogy olyan bőrökkel dolgoznak, amelyeket csak a tímárok készíthetnek ki. A vargák 

bemutatták kiváltságlevelüket, amelyben az szerepelt, hogy egy bizonyos fajta bőrt 

jogukban áll kidolgozni. Habár a városi magisztrátus 1729-ben a tímárok javára döntött, a 

vargák figyelmen kívül hagyták a magisztrátus döntését, és egyéb bőröket is elkezdtek 
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kidolgozni a vargák sérelmére. A lőcsei tímárok végül a helytartótanácshoz fordultak.
441

 

A helytartótanács, amely ekkor még nem ismerte az előzményeket, a vargák privilégium-

levelének felülvizsgálatakor úgy döntött, az abban foglaltak homályosak, de értelmezhetők 

úgy is, hogy a vargák is kikészíthetnek bőröket, nincs meghatározva, milyeneket.
442

 

A tímárok tiltakoztak és megírták az előzményeket.
443

 A helytartótanács vizsgálatot 

indított, ennek során kiderült, hogy a vargák valójában nem is tudják hiteles iratokkal 

igazolni hivatkozott kiváltságaikat, de hosszan tartó és alapos tanúkihallgatások után meg-

állapítást nyert, hogy a vargák emberemlékezet óta foglalkoznak Pfundt-Leder kidol-

gozásával.
444

 A helytartótanács immár az ügy teljes ismeretében elrendelte, hogy a tímárok 

kárára a vargák ne dolgozhassanak ki másféle bőröket, de a Pfundt-Leder kidolgozására, 

amelyre ősi kiváltságuk volt, engedélyt kaptak, kivéve járványok idején.
445

 A hely-

tartótanács határozatát, melyet a magisztrátusnak kellett végrehajtania és a továbbiakban 

felügyelnie, ezúttal már a vargák és a tímárok is tudomásul vették. Vagyis a magisztrátus 

tíz év elmúltával a helytartótanács támogatásával és a ’30-as évek királyi rendeleteivel a 

háta mögött már képes volt arra, hogy betartasson egy olyan rendeletet, amelyet 1729-ben 

a vargák egyszerűen ignoráltak. 

A fentiekben láthattunk példát arra, hogy a céhek privilégiumaiból eltörölték a 

legények házasodási kötelezettségét. Az 1730-as évektől kezdve, mivel egyre nehezebbé 

vált a céhbe jutás, a fel nem vett legények különösen érzékenyen reagáltak a mesterek 

leányát vagy özvegyét, illetve a mesterek fiait illető kiváltságokra. Ezért a családi 

kapcsolatok is mindinkább előtérbe kerültek, ha egy mester felesége nem megfelelően 

vagy erkölcstelenül viselkedett, az árnyékot vetett férjére és rajta keresztül az egész céhre. 

Lang János csallóközi süveges mestert a pozsonyi céh azért nem volt hajlandó 

incorporálni, mert felesége törvénytelen házasságból született, ráadásul Morvaországból 

származott, ahonnan bármiféle igazolást nehéz lett volna beszerezni. Lang János csak 

királyi utasításra került be a céhbe.
446

 1736-ban a lőcsei cukrászok arról panaszkodtak, 

hogy a városban sok olyan céhmester van (tímárok, bognárok, tehát nemcsak cukrászok), 

akiknek felesége törvénytelen származású vagy nincsenek megfelelő igazolásaik. A hely-

tartótanács vizsgálata hamar kiderítette, hogy valójában gazdasági érdekek, konku-

renciaharc húzódik meg a háttérben. A bepanaszolt mesterek ugyanis mindnyájan mézbort 
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árultak, amely árucikkre a cukrászoknak kizárólagos joguk volt, és egyszerűen a konku-

renciát akarták kizárni.
447

 Ugyanígy a mézbor volt az oka az eperjesi mézeskalácsos céh 

panaszának, a céh két mézeskalácsost, Adam Egerland és Rosinszky János mestereket 

tiltotta el mesterségük gyakorlásától feleségeik törvénytelen származása miatt.
448

 

Mester leányát feleségül venni szándékozó legény ellen érkezett panasz 1737-ben. 

Thomas Sprenger szegedi vargamester szerződést kötött Andreas Burgharttal, miszerint 

Burghart elveszi Sprenger leányát, aki élemedett kora miatt visszavonul, céhes helyét és 

műhelyét pedig átadja vejének. A céh azért tiltakozott ez ellen, mivel Burghart idegen volt 

a városban, nem pedig valamelyik mesternél szolgáló legény, azaz a céh nem ismerte sem 

személyét, sem munkáját. A szerződés végül életbe lépett, Burghartot a céhnek el kellett 

fogadnia.
449

 A céhmesterek gyanúja nem volt alaptalan: nem sokkal később kiderült, hogy 

Andreas Burghart Budáról szökött meg mesterétől, a budai céh már kerestette, de ő nem 

akart visszatérni. A budai céh panasza csak akkor került a szegedi városi tanács elé, amikor 

az esküvő már megtörtént, és Burghart a szegedi varga céh tagja lett. Mivel teljes jogú 

céhtagságot nyert, a helytartótanács elutasította a budai céh megkeresését.
450

 

Akármi is volt az oka az ilyen panaszoknak, a helytartótanács minden esetben a 

magisztrátus elé utalta az ügyet, a magisztrátus pedig rendre elutasította a céhek feleségek 

vagy rokonok elleni panaszát, mert a céh belügyének tekintették. A feleségek törvénytelen 

származása miatt kizárt mesterek pedig mind visszakerültek a céhbe. 

1736 folyamán a helytartótanács további két rendeletet küldött le a törvényha-

tóságoknak országos vonatkozásban, azaz nem egy, hanem valamennyi megyének és 

szabad királyi városnak, mivel a beérkezett panaszok alapján a probléma országos jelle-

gűnek bizonyult. A helyi céheknek mindenhol tiltották a nagy mennyiségű nyersanyag 

felvásárlását, ezáltal akarták megakadályozni a céhek, hogy más céh, vagy akár egy céhen 

belüli mesterek árukészletet halmozzanak fel, és ezzel más céheknek vagy mestereknek 

konkurenciát és/vagy nyersanyaghiányt okozzanak. A kereskedők számára viszont enge-

délyezett volt a nagy tételű vásárlás, és a felvásárolt nyersanyagokat ezek a kereskedők 

általában el is vitték, sok esetben akár külföldre is, és ezzel károkat okoztak a helyi 

céheknek. A helytartótanács tehát utasította a megyéket, hogy a vásárokon kívül a 

kereskedőknek se engedélyezzék a nagy mennyiségű nyersanyag felvásárlást.
451
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A másik ilyen általános utasítás a keresztelőpénzre vonatkozó rendelet betartására 

való felhívás volt. Jóllehet uralkodói rendelet törölte el a keresztelőpénz szedését, és ezt a 

legtöbb céh be is tartotta, de bizonyos városok: Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben, 

Késmárk, Nagybánya, Szatmárnémeti, Miskolc, Szikszó, Sátoraljaújhely és Bodrogkeresz-

túr céhei azt állították, hogy az ő privilégiumlevelükben ősidők óta szerepel ez a jog, és 

továbbra is szedték a keresztelőpénzt. Ugyanezek a városok „mílátás”
452

 címén 1 birodalmi 

tallért kértek, holott a helytartótanács a céhlevelek ellenőrzésekor ezt az összeget minden 

esetben 6 garasban állapította meg.
453

 A megyék és a városi magisztrátus ezekben az 

esetekben is támogatták a helytartótanácsot, és ily módon a helytartótanács felügyeletével 

elérték – ha nem is azonnal –, hogy a keresztelőpénzek beszedését megszüntessék, a 

„mílátás” árszabását betartsák.
454

 

A fentebb felsorolt esetekből leszűrhető végkövetkeztetésként, hogy az uralkodónak 

a helytartótanács javaslatára hozott rendeletei az 1730-as években egyre gyakrabban 

visszaköszönnek a kiváltságlevelekben. Az 1720-as évek második felétől kiadott uralkodói 

rendeletek nem törekszenek a céhek erőszakos felszámolására, csupán tágítani akarják a 

céhes kereteket, és szeretnék megkönnyíteni a céhből kiszoruló, kontár iparosok munka-

végzését, igyekeznek a céhmesterré válás feltételeit, valamint a munkakörülményeket a 

legények számára kedvezőbbé tenni. Az 1730-as években a helytartótanács és a megyei, 

városi törvényhatóságok szorosabb együttműködése eredményesebb fellépést tett lehetővé, 

a céheket egyre gyakrabban sikerült korlátok közé szorítani, a rendeleteket betartatni és 

végrehajtani. Mindezek mellett pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy mind az uralko-

dónak, mind a helytartótanácsnak a rendelkezéseit, javaslatait nem csupán a magyar 

gazdaság fejlesztése, de ennek a gazdaságnak az összbirodalmi képbe való beillesztése 

jellemezte, ennek a szemléletnek a jegyében készült el Sauska Ferenc 1733-as céhreform 

tervezete, ez a gondolat hatotta át az 1730-as évek céhpolitikáját. 
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7. A céhek helyzete Mária Terézia uralkodásának kezdetén 

 

7.1. A céhekkel kapcsolatos problémák az 1740-es és 1750-es években 

 

Mária Terézia céhreformjainak és sokkal markánsabb iparfejlesztési elképzeléseinek 

apja rendeletei készítették elő a talajt, habár az eredmények III. Károly uralkodásának 

idején még csekély mértékben és főleg csak az 1730-as évek második felében voltak 

érzékelhetőek. Az örökös tartományokban a céhen kívül rekedt iparosokat próbálták bete-

relni az államilag támogatott manufaktúrákba, Magyarországon azonban ebben az időszak-

ban nem voltak még nagyobb ipari üzemek. 1736-ig mindössze két manufaktúra működött 

az ország területén: az 1725-ben Teofil Sterz által Besztercebányán alapított textilmanu-

faktúra és az éppen 1736-ban Lotharingiai Károly által Sassinban alapított kartonmanu-

faktúra. Ráadásul a sassini manufaktúrát Bécsből szállított nyersanyaggal látták el.
455

 

A céhen kívül rekedt iparosok száma azonban egyre nőtt, és mivel áruikat ők is el tudták 

adni, ez a tendencia azt mutatta, hogy lassan-lassan nőtt a piaci kereslet az iparcikkek iránt, 

és a céhek már nem minden régióban és nem minden iparágban tudták kielégíteni a 

növekvő létszámú lakosság igényeit. 

Mint láthattuk, az 1730-as években a magisztrátusok és a megyei hatóságok a 

helytartótanács támogatásával a korábbinál már hatékonyabban tudták végrehajtatni 

III. Károly rendeleteit. A békeévek, a politikai és gazdasági konszolidáció a hatóságok 

megerősödését vonta maga után, az állandóság pedig hatékonyságot, fejlődést és 

kiszámíthatóságot szült; a dolgozat témájául választott céhpolitikában is. Mária Terézia 

uralkodásának kezdetén azonban nem a céhek sorsa volt a legfontosabb politikai-gazdasági 

probléma. Így az 1740-es években a helytartótanács mind az ellenőrzés, mind a végrehajtás 

területén változtatás nélkül folytatta velük kapcsolatban a korábbi évek gyakorlatát. Az 

1740-ig be nem mutatott céhleveleket folyamatosan ellenőrizte, a különböző céhes 

problémák megoldására pedig az 1730-as évek gyakorlata és királyi rendeletei szolgáltak 

zsinórmértékül.  

Sziléziával 1748-ban fontos, a birodalom fejlett iparú országrésze veszett el, és a 

hiányzó ipart a birodalmon belül, saját erőből és forrásokból kellett pótolni, újjáéleszteni. 

Semmiféleképpen sem felejthetjük el a többször idézett gondolatot, hogy mind az 

uralkodónak, mind a helytartótanácsnak a rendelkezéseit, javaslatait nem csupán a magyar 
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gazdaság fejlesztése, hanem ennek a gazdaságnak az összbirodalmi képbe való beillesztése 

jellemezte. Eckhart Ferenc munkájában
456

 a kizsákmányolt, elnyomott, egyoldalú gazda-

sági fejlődésre kényszerített ország képe jelenik meg, de ő sem tagadja: Mária Terézia 

gazdaságpolitikáját és így az iparpolitikát, céhpolitikát is alapvetően az egységes birodalmi 

szemlélet határozta meg.  

Eckhart szerint Mária Terézia koráig Magyarország és Ausztria azonos feltételekkel 

rendelkezett és egyforma gazdasági képet mutatott. Ennek azonnal ellentmond az a tény, 

hogy Ausztriában már a 17. századtól kezdve az uralkodó gyár- és manufaktúraalapításokat 

tett, privilegium privativum-okat osztott és állami megbízásokkal segítette a céhen kívüli 

ipart, míg Magyarországon ez csak kb. 70-80 év múlva történt meg. 

Eckhart az osztrák iparpolitikát és a belső vámhatárt okolta Magyarország ipari 

elmaradottságáért és a mezőgazdaság túlsúlyáért. A tényeket helyesen ismertette, de mégis 

rossz kiindulási alapon rossz következtetéseket vont le. Azt elismerte, hogy Mária Terézia 

gazdaságpolitikáját az a szemlélet vezérelte, hogy minden tartományban erősíteni kell a 

meglévőt, pótolni kell, és első sorban belső piacról, a hiányokat. Eckhart megemlítette azt 

a tényt is, hogy a magyar iparfejlesztést hátráltatta a nemesek adómentessége és negatív 

hozzáállása is. A mezőgazdaság sem tudott olyan mennyiségben és minőségben termelni, 

ahogyan azt a rendelkezésre álló terület méretei és az ország természeti adottságai megen-

gedhették volna, hiszen alacsony volt a népsűrűség, gyenge volt az állatállomány állapota, 

a parasztok iskolázatlanok voltak és elavult technikával dolgoztak. Eckhart azonban nem 

tette fel a legfontosabb kérdést, amely a fenti megállapításaiból adódik: Ilyen körülmények 

között honnan termelődött volna ki a manufaktúrákba és gyárakba áramló feles munkaerő? 

Ki adta volna a manufaktúraalapításhoz szükséges tőkét? Bácskai Vera tanulmányában 

kimutatta, hogy Magyarország már a 15. századtól kezdve agrárországnak tekinthető, a 

mezőgazdaság konjunktúrája olyan erős volt, hogy még a városi polgárok is szinte kivétel 

nélkül foglalkoztak mezőgazdasággal, és nem volt más a helyzet a 18. században sem.
457

 

Eckhart elismerte azt is, hogy a Magyarország és Ausztria közötti vámsorompó 

megszüntetése óriási egyenlőtlenséget szült volna, hiszen Magyarországon az adómentes 

nemesek nem fizettek vámot, nem volt fogyasztási adó sem és bőségesebbek voltak a 

nyersanyagforrások, mint Ausztriában, mindezek olcsóbbá tették a munkaerőt és a kész-

terméket is, mindez pedig tönkretehette volna a fejlődésnek indult osztrák ipart. 
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A tények ellenére Eckhart mégis az uralkodó intézkedéseit tette felelőssé Magyar-

ország iparának fejletlenségéért, habár az osztrák gazdaságpolitika célja nem Magyar-

ország élelmiszerforrássá és -raktárrá változtatása volt az ipar rovására. Mi sem mutatja ezt 

jobban, mint az a tény, hogy Mária Terézia 1742-ben javaslatot tesz arra, hogy a hadsereg 

egyenruháját magyar céhekkel varrassák. Végül azonban az egyenruhát Bécsben, osztrák 

szabókkal varratták meg, mivel a bécsi céhek tartósabb, jobb ruhát varrtak.
458

 

Magyarországon csak az 1770-es évektől indult meg nagyobb mértékben a céhen 

kívüli ipar szerveződése, az 1790-es években pedig a helytartótanács évente adott ki 

manufaktúra- és gyáralapítási engedélyeket. Az osztrák iparpolitika csupán arra törekedett, 

hogy Magyarországon olyan gazdasági ágakat fejlesszen, amihez megvannak az adott-

ságok (nyersanyag, energiaforrás), ami pedig nincs, azt Ausztriából szállítsák, vagyis a cél 

egy egységes és kiegyenlített belső piac létrehozása volt a birodalom egész területén belül. 

Azt a feles számú, szakképzett munkaerőt, amely elengedhetetlen az iparfejlődéshez, 

a céhből kiszorult legények jelenthették. Az 1740-es évekre létszámuk miatt már 

helyenként (például Kassában, Pozsonyban, Budán, Győrben) kezdett kezelhetetlenné vál-

ni a céhbe fel nem vett legények problémája. A legények egyre nagyobb rendfenntartási 

problémát okoztak a városokban, egyre több panasz érkezett a helytartótanácshoz a 

céhfelvételi kérelmek elutasítása miatt, és a céhek is egyre több panasszal éltek a kontár 

iparosokkal szemben. Ausztriával ellentétben Magyarországon nem voltak király szabadjai 

kézművesek (Hofbefreite), akik mentesültek bizonyos céhes kötelezettségek alól, és jöve-

delmüket, megélhetésüket az állami megrendelések biztosították.
459

 

A probléma megoldásaként Mária Terézia 1743. május 10-én rendeleti úton betiltotta 

a legénytársulások alapítását, a blauer Montag tartását és feloszlatta a meglévő legény-

társulásokat. Az indoklásban egy meg nem nevezett helység varga legényeinek túlzó kihá-

gása szerepelt okként, de a helytartótanács a tiltást az egész országra kiterjedően vezette 

be.
460

 Más jelentésekből kiderül, hogy Pozsony városáról volt szó, a helytartótanácsi 

rendelet azért nem nevezte meg Pozsonyt, mert nem akarta közhírré tenni az ott 

történteket. A pozsonyi varga legények ugyanis sztrájkba léptek, fizetésemelést követeltek, 

több mestert bezártak, és csúnya verekedések törtek ki városszerte.
461

 Ennyire durva, kirívó 

esetekre azonban máshol nem került sor korszakunkban. Még ugyanebben az évben a 
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helytartótanács megismételte a rendeletet, de ekkor már megnevezte a legsúlyosabb prob-

lémákat okozó megyéket: Pozsony, Nyitra, Komárom, Moson, Vas, Veszprém, Pest, 

Heves, Bihar, Baranya és Borsod megye nem tudta megakadályozni a legények rend-

bontásait. A rendelet azonban nem csak ezekre a megyékre vonatkozott, hanem ismét 

országos hatáskörrel jelent meg.
462

 

Ugyanakkor az 1740-es évektől a nyugati határszélen egyre gyakrabban fordult elő 

az is, hogy az Ausztriában céhbe nem jutó és állami megrendelésektől is eleső legények 

Magyarországon kerestek boldogulást és magyarországi céhbe kérték felvételüket. Az 

egyik legkirívóbb példa Johann Holtzhey bécsi serfőző legény esete volt, aki Bécsből 

kiszorulva Pozsonyban keresett megélhetést. Mivel a legkönnyebben úgy lehetett céhbe 

jutni, ha egy legény elvette egy mester özvegyét vagy leányát, Holtzhey egy pozsonyi 

özvegyet keresett magának. Végül mégis inkább egy mészáros lányát vette feleségül, majd 

el is ment a városból. A pozsonyi céh a bécsi anyacéh bírósága elé idéztette Holtzheyt, 

ahol az természetesen nem jelent meg.
463

 Holtzhey számára csupán a céhbejutás volt 

fontos, ez még az eredeti foglalkozásának elhagyását is megérte, sőt, a céh panaszaiból 

tudjuk azt is, hogy munkáját sem látta el megfelelően. A helytartótanács végül az ilyen 

esetek elkerülése miatt kénytelen volt a külföldiek céhfelvételi és -alapítási kérelmét 

uralkodói engedélyhez kötni.
464

 A későbbi példákon láthatjuk, hogy a külföldiek eltérő 

gyakorlata és szokásai valóban több problémát okoztak. 

A vándorolni szándékozó legények számára Mária Terézia előírta, hogy a 

magisztrátus adjon ki nekik útlevelet, mely három évre szólt. Ha valaki ennél hosszabb 

időt óhajtott külföldön tartózkodni, haza kellett jönnie az útlevél meghosszabbítása 

miatt.
465

 Ez a rendelet látensen ugyan, de szabályozta a maximális vándorlási időt is, amely 

céhenként és mesterségenként eltérő volt, egy, de akár négy év is lehetett. 

Az 1740-es években folytatódott a céhlevelek bekérése, ellenőrzése és 

felülvizsgálata. Az 1750-es évek elejére a megyék többnyire végrehajtották a céhlevelek 

begyűjtését és ellenőrzését, valamint a helytartótanácshoz felküldték ezek másolatait, de a 

szabad királyi és bányavárosok, valamint néhány megye még mindig ellenállt. Ezért a 

helytartótanács az uralkodó jóváhagyásával 1751. november 2-án körlevelet intézett a 

városokhoz, hogy minden olyan céhnek, amelynek nincsen az uralkodó által megvizsgált 

és jóváhagyott céhlevele, tiltsák meg a működést, és a magisztrátusok ösztönözzék a 
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céheket uralkodói privilégiumlevelek megszerzésére.
466

 A rendeletet 1756-ban megismé-

telték, de ekkor már a helytartótanács kötelezte a magisztrátusokat a céhlevelek begyűj-

tésére és ellenőrzésére.
467

 

Cziszár János komáromi fazekas a helytartótanácstól kérte felvételét, és a céh fel is 

vette, de titokban kérte a magisztrátust, hogy valamilyen ürügyet találjon Cziszár eltil-

tására. Cziszár ismét a helytartótanácshoz fordult segítségért, mire a helytartótanács 

uralkodói megerősítéssel országos érvényű rendeletet adott ki arról, hogy egy mestert csak 

akkor zárhatnak ki a céhből, ha bűntettet követett el.
468

 

Összehasonlításban a helytartótanácshoz az 1720-as, de főleg az 1730-as években 

beérkezett céhes ügyekkel, azt láthatjuk, hogy a panaszok jellege megváltozott. Habár a 

főbb problémakörök: a céhbe jutás akadályozása, a legényekkel kapcsolatos panaszok, a 

céhek egymás közötti rendezetlen ügyei most is jelen vannak, de az ügyek kevésbé 

tekinthetők egyedieknek. Itt már többnyire arról volt szó, hogy a céh féltette a piacát, a 

megszerzett kiváltságait, a nyersanyaghoz jutás lehetőségét. Míg a vásárokkal, látópénzzel, 

áruelkobzásokkal kapcsolatos ügyek szinte teljesen eltűntek, új témakörként jelent meg a 

taxákkal kapcsolatos rendezés és ezzel párhuzamosan az addig be nem mutatott régi 

céhlevelek megerősítése. Habár a céhszabályzatok mindegyike kimondta az özvegyek 

támogatását, illetve azt, hogy az özvegyek vezethetik tovább férjük műhelyét, míg újból 

férjhez nem mennek, az 1740-es évektől kezdve már ők is kiszorítandó konkurenciát 

jelentettek, és többször kellett a helytartótanácshoz fordulniuk védelemért. 

Az 1720-as és 1730-as évek céhes ügyeinek elemzésekor elmondtuk, hogy a céhes 

panaszok vizsgálata a helytartótanács részéről nem pusztán egy felsőbb bírói fórum 

működését jelentette, sokkal inkább arról volt szó, hogy a panaszok kivizsgálásával és 

helyreigazításával próbálta a helytartótanács a céhek helyzetét felmérni és a tipikus 

problémákat elhárítani. Ugyanezt elmondhatjuk az 1740-1750-es évek vizsgálatakor. 

A helytartótanács arra törekedett, hogy a beérkező problémás ügyeket egyfajta állapot-

felmérésre használja fel, és nem az egyes ügyek egyedi megoldását preferálta, hanem 

minden esetben általános orvoslást keresett egy-egy tipikusnak mondható bajra. 

Említettük, hogy a panaszok jellege megváltozott. Ennek több oka is van: a korábbi 

tipikus panaszok (például a látópénzzel, vásártartással kapcsolatos problémák) eltűntek 

vagy lecsökkentek, mivel az 1730-as évek királyi rendeletei részben vagy egészben megol-
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dották a problémákat. Az újabb típusú panaszokat (a legényekkel, özvegyekkel összefüggő 

ügyeket) a megváltozott gazdasági, társadalmi helyzet hozta magával, például a legények 

létszámának felszaporodása, a céhek makacs ragaszkodása kiváltságaikhoz és bezár-

kózásuk. 

Azokról a panaszokról, amelyek megmaradtak (a céhbe jutás akadályozása, a rokon 

szakmák elkülönítése, a céhek egymás elleni konkurenciaharca), azt látjuk, hogy – szintén 

a megváltozott gazdasági körülményeknek köszönhetően – kiéleződtek, erőteljesebbé 

váltak. 

 

7.1.1. A céhbe jutás akadályozása 

 

Amint említettük, a céhen kívüli legények találtak munkát, és láttuk azt is, hogy az 

1736-os helytartótanácsi vizsgálat során néhány megye munkaerőhiányt, iparos hiányt 

jelentett bizonyos iparágakban, vagyis a kézműipar a meglévőnél több szakembert is tudott 

volna foglalkoztatni. Sőt, a helytartótanács több alkalommal megállapította, hogy a 

manufaktúrák alapításának egyik fő akadálya éppen a munkaerőhiány. Ilyen körülmények 

között joggal merülhet fel a kérdés: ha szükség volt szakemberekre, ha még több kézműves 

is talált volna munkát és árujának piacot, akkor miért okozott gondot a kontárok működése, 

miért zárkóztak be a céhek, miért limitálták tagjaik számát, de főleg: miért akartak mégis a 

legények mindenáron bejutni a céhbe? A válasz éppen a különböző privilégiumokban 

keresendő. Nem volt elég az, hogy a céhen kívüli kontár munkát találhat, megbízásokat 

kaphat, ha jó szakember volt, akkor talán több és jobb megbízást, mint egy céhtag, hanem 

nyersanyaghoz, műhelyhez, felszereléshez is kellett jutnia. A céh egyfajta biztonságot 

adott tagjainak: a céheknek elővásárlási joguk volt a nyersanyagokra, vásári kiváltságaik 

voltak, ha szakmai vagy egyéb sérelem ért egy céhtagot, az egész céh egységesen 

felsorakozott mögötte. A céh tagjai segítették egymást, vagyis a céh szociális védelmet is 

jelentett a beteg, elszegényedő, inast már tanítani nem tudó mesternek, vagy özvegyének, 

családtagjainak. A céhen kívülinek egyedül kellett boldogulnia a közösség gazdasági és 

szociális védelme nélkül.
469

 A szabad királyi városokban pedig még a 18. században is 

megfigyelhetjük, hogy a céhtagok, főképp a céhmesterek a városi magisztrátusban is 
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előkelő helyet töltöttek be.
470

 Ráadásul segédet vagy inast csak céhtag tarthatott, végbi-

zonyítványt is csak céhes mester adhatott. Ezért törekedtek a legények a céhbe jutásra, a 

céhek pedig féltékenyen őrizték kivívott jogaikat, és kiváltságaikat csak egy szűk, belső 

kör számára akarták megtartani. 

A kontárok számának növekedésével, a helytartótanács és a magisztrátus 

felügyeletének erősödésével egyre nehezebbé vált a céhek számára a felvételi kérelmek 

megtagadása. Míg az 1720-as és 1730-as években azt tapasztalhatjuk, hogy a céhek olyan 

kifogásokat találtak az elutasításra, mint: nincs elég munka több mesternek, kiváltság-

levelük írja elő a mesterek maximális létszámát, a legény nem töltötte ki rendesen tanuló-

éveit, addig az 1740-es és 1750-es években a kifogások megváltoznak. A céhek rendkívül 

változatos technikákkal, igen találékonyan próbálták kizárni a legényeket a céhből, évekig 

tartó huzavona támadt egy-egy céhfelvételi kérelemből. 

Lovissek János pozsonyi gombkötő két évig tartó kálváriája szinte regénybe illő 

történet. 1741-ben kérte felvételét a pozsonyi gombkötő céhbe, de a céh létszámfelettiségre 

hivatkozva elutasította incorporálását.
471

 Lovissek a helytartótanácshoz fordult panaszával, 

a helytartótanács pedig a magisztrátustól kért információt az ügyről, majd két hónappal 

később megismételték a kérést, mivel a magisztrátus még nem válaszolt.
472

 A város 

kivizsgálta a panaszt, majd jelentette a helytartótanácsnak, hogy a céh privilégiumlevele 

hétben határozza meg a mesterek számát, Lovissek már a nyolcadik lenne.
473

 Ezután a 

helytartótanács utasította a magisztrátust, hogy vetesse fel Lovisseket a céhbe, majd 

küldjön információt, felvették-e.
474

 A magisztrátus válasza 1742. január 27-én érkezett 

meg. Ebből kiderült, hogy a céhtagok elfogadták a helytartótanács határozatát arról, hogy 

nem maximálhatják a mesterek számát, így fel kellett volna venniük Lovisseket. Csakhogy 

a felvétel előtt kiderítették, hogy Lovissek nem töltötte ki rendesen a céh által megkövetelt 

vándorlási időt. Mire Lovissek azt válaszolta, hogy immár két éve szolgál a céh egyik 

mesterénél, ezért valamennyi céhmester pontosan tudhatja, ért-e mesterségéhez vagy 

sem.
475

 A magisztrátus és a helytartótanács a vizsgálatok során úgy vélték, hogy Lovis-

seket az egyik mester személyes rosszindulata miatt nem vették fel, ezért ismételten elren-

delték befogadását. Ekkor a céh megint a privilégiumaira hivatkozott, a magisztrátus pedig 
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azt válaszolta a helytartótanácsnak, hogy ha egy uralkodó által megerősített céhlevelet 

figyelmen kívül hagyna, az rossz példát teremtene a városban.
476

 A magisztrátus válaszával 

együtt megérkezett Lovissek újabb panasza is.
477

 A helytartótanács nagyon keményen fe-

lelt a magisztrátusnak: ha nem tud érvényt szerezni akaratának, azzal a helytartótanácsot 

járatja le.
478

 A helytartótanács végül úgy találta, egy nyolcadik gombkötőnek is lenne 

elegendő munkája, tehát ha a céh privilégiumlevele megengedi is, hogy csak heten 

legyenek, de a céh nem szenvedne kárt egy nyolcadik mesterrel, annál inkább a 

magisztrátus és a helytartótanács tekintélye forogna kockán, ha annyiban hagyják a dolgot. 

Ezért Lovisseket akár erővel is incorporálni kell a céhbe.
479

 A céh azonban még mindig 

próbálkozott. Most azt találták ki, hogy Lovissek kárt okozott annak az özvegy 

mesternének, akinél dolgozik, tönkretette fonalát és még lopott is. Nem ért mesterségéhez, 

és tolvaj is, így semmiképpen nem vehetik be a céhbe.
480

 Lovissek természetesen tilta-

kozott a vádak ellen, alaptalannak mondta azokat.
481

 1743 júniusára az ügy odáig jutott, 

hogy Lovissek János már 15 Ft felvételi díjat fizetett ugyan, de a céh további felvételi taxát 

követelt tőle. Lovissek minden újabb fizetséget megadott, minden újra és újra bekért 

dokumentumot és igazolást bemutatott, ennek ellenére nem vették fel. Végül a 

magisztrátus nem tudta elérni, hogy a céh felvegye Lovisseket, aki nem bírta tovább, 

lemondott céhtagságáról, amikor a céh ismét be akarta hívni, így válaszolt: „Isten Terem-

teő ugy segélen, nem megyek, eleget jartam”.
482

 Lovissek János ügye tehát nem tartozott a 

helytartótanács sikertörténetei közé, inkább előfutárnak tekinthető azon visszaélések 

között, amelyek végül az 1761-es céhszabályozáshoz vezettek. 

A hasonló esetekben a helytartótanács és a magisztrátus általában sikerrel járt. Ritkák 

voltak azonban azok az ügyek, amikor a helytartótanács és a magisztrátus első, egyszeri 

felszólítása is elegendőnek bizonyult. Steskovicz János modori posztómetsző legényt, 

Johannes Hakkel pozsonyi lakatost, Halkovics György kassai mézeskalácsost, Friedrich 

Márton győri lakatost és Bayer József győri asztalost bonyodalmak nélkül, azonnali 

felszólításra felvették a céhbe.
483

 Ugyanígy Römisch Ferenc pozsonyi kőművest is, aki arra 
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panaszkodott, hogy egy éve dolgoztatja őt a céh különböző mestereknél, de mégsem veszik 

fel a tagok közé. Végül Mária Terézia elrendelte felvételét.
484

 

Samuel Habskorn parókakészítőt a céh azért utasította el, mert olyan szegény volt, 

hogy nem tudta volna kifizetni a felvételi taksát sem. Mivel azonban a helytartótanács a 

magisztrátus jelentése alapján úgy látta, hogy eggyel több parókakészítő is megél a 

városban, illetve Habskornnak polgárjoga is volt, elrendelte felvételét, a taksa lefizetésének 

módjában pedig meg kellett egyeznie a céhvel.
485

 

A pozsonyi szűcs céh a Kőszegről érkezett Bona Andrást nem akarta felvenni, mivel 

a céhtagsághoz polgárjog kellett és két éves szolgálat a céhben. Bona Andrásnak 

polgárjoga sem volt és a két évet sem szolgálta ki. A vizsgálat során kiderült, hogy 

korábban Bécsben és Bazinban dolgozott, ezért a pozsonyi céh onnan is kért igazolásokat, 

amelyeket Bonának saját költségén kellett volna előteremtenie. A helytartótanács ez 

alkalommal a céhnek adott igazat, és a céh a feltételek teljesülése után fel is vette soraiba 

Bona Andrást.
486

 

Bonyolultabb eset volt Pűnter Márton mosonmagyaróvári bognár ügye. Vándor-

lásaiból hazatérve jelentkezett egykori mesterénél, akinél közben már másik legény szol-

gált. Mestere nem sokkal ezután meghalt, Pűnter pedig rögtön feleségül vette a három 

gyerekkel hátramaradt özvegyet. A mester özvegyét feleségül vett legény azonnal teljes 

jogú céhtaggá vált, megörökölte a mestere műhelyét és legényét is, akinek természetesen 

nem tetszett az új felállás, ezért Pűnter a lustaságára hivatkozva kidobta. Mire a legény 

feljelentette a szomszédasszonnyal való paráználkodás és italozás miatt, amire állítólag a 

műhelyben került sor dologidőben, és még egy tanút is találtak Pűnter ellen. Pűntert 

erkölcstelen viselkedése miatt kizárták a céhből, műhelyét lelakatolták, a magisztrátus 

pedig helyt adott a céh döntésének. Pűnter a helytartótanácshoz fordult jogorvoslatért, de 

az visszaküldte az ügyet a magisztrátushoz.
487

 

Lovissek szerencsétlen kimenetelű kísérlete után 1753-ban Tratnyaki Jakab pozsonyi 

gombkötő kérte a céhbe való felvételét, de a céh elutasította, ugyanarra hivatkozott, mint 

Lovissek esetében, hogy I. Lipóttól kapott kiváltságlevelük hét mestert enged, többet nem. 

A helytartótanács úgy emlékezett, hogy már 1726-ban is hasonló probléma került a 

magisztrátus elé, akkor az a döntés született, hogy a tagok limitációja céhes visszaélésnek 

számít, amely ellentmond az 1715. évi 79. tc. és az 1723. évi 74. tc.-nek, ezért a 
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magisztrátus és a helytartótanács ezt a pontot már akkor kivette a gombkötő céhle-

veléből.
488

 Ráadásul a magisztrátus azt jelentette, hogy akár egy tucat mester is találhatna 

munkát a városban, mind jól megélhetne.
489

 A céh egyetlen kifogása Tratnyaki Jakab ellen 

pedig nem munkájában keresendő, hanem abban, hogy idegenből jött, „vagabundus”. 

Tratnyaki Jakab példáján felbátorodva Johannes Schedler nyereggyártó legény is felvételét 

kérte, akit ugyanígy létszám felettiségre hivatkozva utasított el a céh, holott a magisztrátus 

megállapította, hogy igény van még több nyereggyártóra. Végül őt is felvették.
490

 

Szintén a pozsonyi magisztrátus rendeletére bővítették ki az üveges céhet Mory 

Kristóf panaszára, aki Nagyszombatból költözött át, és a céh létszámfelettiségére hivat-

kozott. Mory azzal védekezett, hogy a háborús időkben valóban elég volt három üveges 

mester, de most a békeidőben több mester is találhat munkát. A magisztrátus végül ötre 

emelte a mesterek számát és Mory Kristófot felvették.
491

 

Budán hasonló eset történt. Huebner Antal borbélyt utasította el a céh, azt állítván, 

nem ért a szakmájához. A városi tanács viszont vizsgálata során több embert is meghall-

gatott, akiket Huebner kezelt, és mindenki elégedett volt vele. A magisztrátus úgy találta, a 

borbélyok féltékenyek, mert Huebnernek fürdős szakmája is volt, és úgy döntött, szükség 

van még egy borbély mesterre, így a helytartótanács utasította a céhet Huebner 

felvételére.
492

 

Szintén a budai magisztrátus utasította el Storiff János felvételi kérelmét a szabó 

céhbe. Storiff úgy látta, hogy a céhes szabómesterek nem győzik a munkát, pedig a 

Rácvárosban önálló szabó céh működik. Szerinte neki is bőven lenne munkája. A ma-

gisztrátus vizsgálata azonban azt mutatta, hogy elegendő számú szabó él Budán, ráadásul 

Storiff olyan szegény, hogy a felvételi taxát, 6 Ft-ot sem tudja kifizetni. Ennek ellenére a 

céh nem akart vitatkozni a helytartótanáccsal, felajánlotta, hogy beveszi Storiffot, ha a 

helytartótanács úgy rendeli, a taxát pedig majd kifizeti később.
493

 

Kopff Mihály aranyműves a győri céhbe kérte felvételét, ám a céh elutasította. Kopff 

erre feljelentette a céhet, hogy nincsen uralkodói megerősítésű céhlevele.
494

 A hely-

tartótanács azonnal bekérette a céhlevelet, felülvizsgálta, újat adott ki, és elrendelte Kopff 

felvételét. Alig fél évvel később a céh panaszolta be Kopff Mihályt, mondván, munkáját 
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hanyagul és megbízhatatlanul végzi, és kérte a helytartótanácsot, szorítaná rá Kopffot a 

munkára.
495

 Kopff Mihály cáfolta a céh állításait, mindenesetre a helytartótanács a 

magisztrátus felügyelete alá helyezte a céhet.
496

 

Johann Heinrich Albrecht szűcs legény vándorlása során érkezett Koblenzből 

Pozsonyba, majd úgy döntött, hogy letelepszik és belép a céhbe. Csakhogy a pozsonyi 

szűcsöknek nem volt joga borjúbőr kikészítésére, míg a koblenzi szűcsöknek igen. A város 

csak úgy adott polgárjogot Albrechtnek, ha lemond erről a kiváltságról, végül is pozsonyi 

mester lesz, a pozsonyi céh jogaival kell élnie. Albrecht a helytartótanácsnál próbálkozott, 

de az elutasította.
497

 

Hasonló helyzet állt elő Budán, ahol a szappanfőzők a kismartoni céh leánycéheként 

főzték a szappant. A kismartoni céh levelében limitálták a tagok számát. Buda azonban 

időközben sokkal nagyobb várossá fejlődött, mint Kismarton, és sokkal több szappan-

főzőre lett volna szüksége. Ezért maga a céh kérte a létszámbővítést, mikor Schweller 

Ferenc szappanfőző legény felvételért jelentkezett. A helytartótanács természetesen enge-

délyt adott a létszám növelésére és Schweller felvételére.
498

 

A székesfehérvári mészárosok ugyanígy kérték létszámuk bővítését. A felszabadítás 

után újjátelepült város lakosságának létszáma ugyanis a század közepére úgy megnőtt, 

hogy a meglévő nyolc mészáros már nem volt elegendő. Az engedélyt természetesen 

megkapták.
499

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a céhfelvételi kérelmek elutasítása sokkal 

gyakoribbá vált az 1740-es és 1750-es években, ami a céhek bezárkózásának növekvő 

tendenciáját, a konkurenciától való félelmét mutatja. Viszont a helytartótanács és a ma-

gisztrátus egyértelműen sikeresebben járt el az ilyen esetekben, mint 20 évvel korábban, 

ami a törvényhatóságok erősödésére utal. Habár a céhek ezekben az években is próbál-

koztak ellenállással, a királyi rendeletek ignorálásával, de egyre gyakrabban fogadták el a 

helytartótanács és/vagy a magisztrátus döntéseit, sőt, bizonyos esetekben maguk is a 

helytartótanácshoz fordultak. 
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7.1.2. Látópénz szedésével, áruelkobzással, limitációkkal, vásárokkal kapcsolatos 

panaszok 

 

Az 1720-as években a látópénz szedése, illetve vásárok alkalmával a kontárok és 

idegenek áruinak elkobzása volt az egyik leggyakrabban panaszolt céhes visszaélés. 

A látópénz szedését 1733-ban királyi rendelet törölte el, és a magisztrátus később is 

szigorúan ellenőrizte ennek betartását. Ugyanígy tiltották a vásárokon az idegenek áruinak 

elkobzását, mivel a céheknek ez a szokása sértette a városi magisztrátus jogkörét. 

Az 1740-es évekre ilyen jellegű panaszok már ritkán kerültek a helytartótanács elé. 

Az 1740 és 1761 közötti években csupán néhány, látópénz szedésével kapcsolatos panasz 

érkezett a helytartótanácshoz. A modori szlovák varga céh panaszolta be a nagyszombati, 

szeredi és szempci céheket, mert ezek nem akartak látópénzt fizetni és árujuk meg-

vizsgálását is elutasították.
 500

 A másik esetben a bazini csizmadia céh panaszolta, hogy a 

szeredi urasági céh nem engedte áruját megvizsgálni és nem akart látópénzt fizetni, pedig 

szerintük kiváltságlevelük a baziniakat erre 1734 után is feljogosította.
501

 A helytartótanács 

mindkét céhet felvilágosította, hogy a látópénz szedése már 1734 óta tilos, a modori és a 

bazini céh egyaránt helytelenül járt el. 

Nem volt egyértelmű a Veszprém megyei céhek panasza arról, hogy a budai vásáron 

keresztelőpénzt akartak szedni tőlük. Valószínűleg itt is látópénz szedéséről lehetett szó, 

mivel a keresztelőpénzt az inasok fizették a céhbe álláskor, de ezt 1734-ben a látópénzzel 

együtt eltörölték. Végül csak a vásári asztalfoglalást kellett kifizetniük, két Ft-ot, de 

megfigyelték, hogy más céhektől ezt sem kérték el. A helytartótanács ez után az eset után 

általánosan megismételte a látópénz szedésére vonatkozó tiltást.
502

 

Áruelkobzással kapcsolatban is kevés ügy került a helytartótanácshoz. Ezek sem a 

vásáron történtek. Az első esetben a budai külvárosi asztalosok tettek panaszt, mert a 

várbeli asztalos céh elkobozta árujukat, mikor azt a vevőhöz szállították.
503

 A második eset 

Pozsonyban történt, ahol szintén a külvárosi asztalosok munkáját kobozta el a belvárosi 

céh. Mivel Schordoner János asztalos védte áruját az elkobzás ellen és emiatt tettlegességre 

is sor került, Schordonert bebörtönözték.
504

 Mindkét eset visszakerült a magisztrátus elé, 
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mivel azt a helytartótanács a céhek közötti konkurenciaharcnak tekintette, amely, mivel a 

településen belül történt, a magisztrátus jogkörébe tartozott.
505

 

A látópénzzel és áruelkobzással kapcsolatos panaszok megszűnésének hátterében 

nemcsak a rendelet betartása állhatott, hanem, ha voltak ilyen panaszok, azt a törvény-

hatóságok képesek voltak saját hatáskörükben lerendezni. 

Ugyanígy, a megyék sikeresen betartatták a limitációkat is. A limitációk be nem 

tartására vonatkozó panaszok ritkák voltak, és hamar orvosolták ezeket. 1743-ban a bazini 

szűcsök, tímárok és szappanfőzők arról panaszkodtak, hogy a zsidó kereskedők minden 

készárut felvásárolnak, és nem tartják be a limitációt, a céhek alá ígérnek, sokkal olcsób-

ban árusítanak. A megye kivizsgálta az ügyet, de nem találta valósnak a panaszt, a megye 

jelentése szerint a céhek csupán a konkurenciát jelentő kereskedést akarták akadályozni.
506

 

 

7.1.3. A céhek hatásköri vitája, az egymás elleni konkurenciaharc 

 

Már III. Károly uralkodása alatt is komoly problémákat okozott a helytartótanácsnak 

a céhek egymás elleni konkurenciaharca, illetve a rokon szakmák hatásköri vitája. A kon-

kurenciaharc azonban ekkor még elsősorban a más céhek ellen folytatott harcot jelentette, 

főleg a vásárokon, amit a vásári látópénz eltörlésével, az áruelkobzások és a Vormarkt 

megszüntetésével ki lehetett küszöbölni. Azonban a céhen kívüli ipar bővülésével, a 

kontár, céhen kívül rekedt legények létszámának növekedésével ez a konkurenciaharc 

kiterjedt, kiéleződött, egyre gyakoribbá vált, hiszen már nemcsak a vásáron áruló és 

gazdasági ellenfelet jelentő másik céhvel szemben kellett a helyi céheknek megvédeni 

kiváltságaikat és piacaikat. Az 1750-es években a rokon szakmák hatásköri vitájában a 

helytartótanács még mindig szigorúan fellépett, nem hagyta jóvá, vagy csak ritka és 

indokolt esetben engedélyezte, ha valaki nem csupán saját mesterségét űzte, hanem a 

másik mesterségbe is belefolyt, de ennek is elsősorban szakmai okai voltak. Valahányszor 

azonban a céhek a céhen kívüli iparral találták szembe magukat, ott lehetőség szerint a 

magisztrátus és a helytartótanács is a céhes kereteken túlmutató termelést és piacot, a 

kontárokat támogatta. 

Rokon szakmák elkülönítéséről szólt a szegedi szabó és szűcs céh ellentéte, mivel a 

szűcsök elkezdtek ruhát varrni és a szabók ezt bepanaszolták a helytartótanácsnál. Az eset 
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egyértelmű volt: a szűcsök nem varrhatnak ruhát. A magisztrátus igen hamar rendet terem-

tett.
507

 Ugyanilyen probléma merült fel Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben és 

Késmárk csizmadiái és vargái között. A csizmadiák kérték a helytartótanácsot, tiltsák meg 

a vargáknak az ő szakmájukba tartozó lábbelik készítését, ami meg is történt. A határozat 

végrehajtását a városi magisztrátusok felügyelték.
508

 

Severinus Mohr pesti szabót elmarasztalta a helytartótanács, mert árujával keres-

kedett is, és ezzel sértette a kereskedő céh jogait és kiváltságait.
509

 Ugyanakkor viszont pár 

évvel később a helytartótanács nem adott helyt a budai vargák panaszának, tudniillik, hogy 

a kereskedők olyan árut árulnak, amilyet ők is gyártanak.
510

 A szabó és a varga nem 

kereskedhet árujával, hanem előállítja azokat, a kereskedő viszont abból él, hogy keres-

kedik. 

Bár a fenti határozat látszólag ellentmond a helytartótanács azon törekvésének, hogy 

támogassa a céhen kívüli ipart és kereskedelmet, de jól emlékezhetünk a kameralista 

szemlélet egyik atyjának, Bechernek a megállapítására: a paraszt termeljen élelmiszert, az 

iparos gyártson kézműves cikkeket, a kereskedő pedig adja el ezeket a termékeket és 

mindegyik a maga dolgát végezze. Viszont azt is láthattuk, hogy amikor a törvény-

hatóságok a kereskedők nagy mennyiségű nyersanyag felvásárlásai ellen emeltek pa-

naszt,
511

 azt a helytartótanács nem engedélyezte, a céheket védte,
512

 hiszen a céheknek 

nyersanyag kell a termékeik előállításához, a kereskedőknek pedig késztermékekkel kell 

foglalkozniuk.
513

 Ugyanígy szabályozta a helytartótanács a nyersanyagelosztást a pozsonyi 

tímárok kérésére, akik 1744-ben azt panaszolták, hogy az idegen kereskedők felvásárolják 

nyersanyagukat, ami kevés marad, azt pedig elviszik a szűcsök. A helytartótanács a 

magisztrátus hatáskörébe utalta az ügyet, a kereskedők ezután csak azt vásárolhatták fel, 

ami a céhek ellátása után feleslegben maradt.
514

 

Érdekes eset volt a budai postakocsis céh ügye, mivel a postakocsi szolgálatot az 

állam működtette, az állam tulajdonában voltak a kocsik, a lovak, és az államtól kaptak 

fizetést a postakocsisok is. De érdekvédelmi célból ők is céhbe tömörültek, ezért felmerült 
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a kérdés, a többi céhhez hasonlóan itt is örökölhető-e az állás és a felszerelés? Eldöntheti-e 

a céh, hogy kit és milyen feltételekkel vesz fel? A helytartótanács a kérdésekre igennel 

felelt. 

A céhes kiváltságok védelmében viszont rosszul jártak a debreceni mézeskalácsos 

céh tagjai. Ők azt állították, egyedüli kiváltságuk egy bizonyos fajta püspökkenyér és 

mézbor készítése, kérték a helytartótanácsot, tiltsák ezt meg a cukrászoknak és az újonnan 

települt mézeskalácsosoknak. A helytartótanács elrendelte, hogy a magisztrátus vizsgálja 

meg a céh kiváltságlevelét, de ott ilyen pont nem szerepelt. A céh privilégiumlevelét be-

vonták, újat kapott, a püspökkenyér és mézbor készítése a többi mézeskalácsos és cuk-

rászcéhnek is engedélyezett lett.
515

 Ellenben a lőcsei mézeskalácsos céh, amely 1737-ben 

valóban megkapta III. Károlytól a mézbor készítésének kizárólagos jogát, sikerrel 

panaszolta kiváltságának megsértését. Mivel a magisztrátus nem intézkedett az ügyben, a 

helytartótanácshoz fordultak. Mária Terézia elrendelte, hogy megmaradhassanak 

kiváltságukban, és mindenki másnak megtiltotta mézbor készítését.
516

 Ez az eset azt mu-

tatta, hogy ha a céhek egyenes úton jártak, betartották a rendeleteket, együttműködtek a 

helytartótanáccsal, végső soron az uralkodóval, akkor ők is számíthattak védelemre. 

A kismartoni céhlevéllel élő budai céh esetében láthattuk: előfordult, hogy a céhek 

maguk is érezték, nem elég a létszámuk az árujuk iránti kereslet kielégítésére. A pozsonyi 

gombkötők, akik 1726-ban még ragaszkodtak ahhoz, hogy a létszámukat I. Lipót 1690-es 

kiváltságlevele hétben maximálta, és nincs szükség több mesterre, majd 1741-ben Lovissek 

Jánost is még erre hivatkozva utasították el, 1750-ben már saját maguk kérték, hogy 

bővíthessék a mesterek számát, mivel nincsenek elegen. A helytartótanács emlékeztette rá 

a céhet, hogy 1730-ban egy királyi rendelet a magisztrátus hatáskörébe utalta a döntést, 

felvehet-e újabb tagokat a céh.
517

 Ennek azonban az lett az eredménye, hogy mivel a 

kiváltságlevélben benne maradt a létszám maximálása és a magisztrátus dönthette el, 

felvegyenek-e újabb mestert a gombkötők vagy sem, a céh visszaélt a helyzettel, és ha 

olyan jelentkező volt, aki nem tetszett neki, elutasította, mint 1753-ban a vagabundus 

Tratnyaki Jakabot. 

Voltak olyan céhek, amelyek III. Károly uralkodása alatt negatív választ kaptak a 

helytartótanácstól és Mária Terézia uralkodása alatt próbáltak ezen változtatni. Bazin város 

céhei nem fogadták el az uralkodó által rájuk kényszerített céhleveleket, saját, régi 
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privilégiumleveleikkel kívántak továbbra is élni. III. Károly elrendelte, hogy feloszlatás 

terhe mellett küldjék be a céhleveleiket. Erre a céhek azt mondták, hogy azok a kamaránál 

vannak, a helytartótanács ott keresse őket. Mivel időközben III. Károly meghalt, a céhek 

úgy gondolták, Mária Terézia elnézőbb lesz. De nem így történt, a céheket felszólította a 

helytartótanács, hogy azonnal adják be a magisztrátusnak céhleveleiket. Az ügy elintézése 

a céhrendezésig húzódott.
518

 

Ugyanilyen eset volt a pozsonyi vargák ügye. A céhben a német és szlovák vargák 

vallási okokból önállósodni akartak, de mivel ehhez nem voltak elegendő létszámban, a 

helytartótanács ezt csak úgy engedélyezte, hogy a kisebb létszámú szlovák céh csak 

leánycéh lehetett.
519

 Mária Teréziánál újra kérték teljes önállósodásuk jóváhagyását, de a 

helytartótanács megint úgy látta, ez nem indokolt, és szigorúan utasította a magisztrátust, 

hogy ne engedje egyiket a másik kárára tevékenykedni.
520

 

Az 1750-es felmérés elemzése során fogjuk látni, hogy a birodalmi céheknél 

elfogadott gyakorlat volt, hogy ha valakit már egy céh felvett tagjai közé, akkor az egy 

másik település azonos iparágú céhébe kérheti felvételét például elköltözés esetén, és nem 

kell tagfelvételi taxát fizetnie. Magyarországon is megtörtént nem egyszer, hogy egy 

incorporált mester, más helységbe költözvén, kérte felvételét az ottani céhbe. Legjobb 

esetben is csak a felvételi taxa lefizetése ellenében vették fel, de előfordult, hogy még így 

is elutasították. Mind a felvételi taxa kikövetelése, mind az elutasítások magyarázhatók 

azzal, hogy a különböző helységekben működő céhek, még egyazon iparágban is, eltérő 

feltételek mellett dolgoztak, például más volt a felvételi taxa összege. 

Franz Scheiber rézműves apja műhelyében tanult Sopronban, de a városban 

valamilyen oknál fogva nem akart megmaradni, és Pozsonyban akart céhbe állni. A magas 

felvételi taxa miatt azonban a pozsonyi rézművesek óvári leánycéhébe lépett be, ami a 

pozsonyi anyacéhnek presztízsveszteség volt, és ezért utasították a leánycéhet Scheiber 

kizárására. Végül Győrben telepedett le, ahol már nem kellett újabb felvételi taxát fizetnie. 

A pozsonyi céh azonban panaszt tett a helytartótanácsnál, amit az elutasított.
521

 

A szakolcai csizmadia céh Vrana Pál holicsi csizmadiától kérte el a felvételi taxát, 30 

Ft-ot. Vrana Pál a holicsi céh teljes jogú tagja volt, de abban a céhben kevesebb volt a 

felvételi taxa és a szakolcai céh nem akart rosszul járni. A taxa lefizetése ellenében 
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felvették Vrana Pált, sem bizonyítványait, sem szaktudását egyébként nem vonták 

kétségbe.
522

 

A pozsonyi nyereggyártó céh a bécsi céhet panaszolta be a helytartótanácsnál, mivel 

több legény, illetve mester akart beállni a pozsonyi céhbe, valamint sok bécsi mester 

érkezett árujával a pozsonyi vásárokra. A bécsi céhnek teljesen más kiváltságai voltak, 

amelyek sértették a pozsonyi céh kiváltságait, ezért kérték a helytartótanácsot, tiltsák ki a 

bécsieket Pozsonyból. A helytartótanács természetesen nem tehetett ilyet, a pozsonyi 

nyereggyártóknak maguknak kellett boldogulniuk a konkurenciával.
523

 Miután a helytar-

tótanács elutasította a pozsonyiakat, a nyereggyártó céh úgy gondolta, belföldi céhvel 

jobban boldogulnak és a soproni céhet panaszolta be, amely a bécsi nyereggyártó céh 

filiáléja volt. Azt mondták, a soproni leánycéhnek azonos jogai vannak, mint a bécsi anya-

céhnek, vagyis magyar földön egy idegen országbeli céh más jellegű, a magyar 

viszonyoknak nem megfelelő kiváltságaival élnek, azért kérték a soproni céhek eltiltását 

Pozsonyból, azt mondták, a soproniak menjenek Bécsújhelyre vagy Mattersdorfba. A hely-

tartótanács ebben az ügyben is elutasította a pozsonyi nyereggyártókat.
524

 Hasonlóan 

elutasításra került a Johann Ulrich Engelhardt bécsi cukrász elleni panasz, aki mézzel 

készített különleges cukrásztermékeivel konkurenciát jelentett a pozsonyi cukrászoknak.
525

 

Franz Grabath késes mester Csehországból települt Pozsonyba, ahol nem működött 

késes céh, ezért a kardcsiszár céhbe kérte felvételét.
526

 Pozsonyban a kardcsiszárok az 

aranyművesekkel éltek közös céhben, mind a kardcsiszár, mind az aranyműves mesterek 

elutasították Grabath felvételi kérelmét, arra hivatkoztak, hogy ez másik mesterség. A ma-

gisztrátus elfogadta végül a jelentkezését és a helytartótanács hozzájárulásával felvették a 

kardcsiszár céhbe, de meg kellett ígérnie, hogy késes létére is megtartja a kardcsiszár céh 

szakmai előírásait.
527

 

Mak János győri szabó azért panaszkodott, mert a céhbe állás előtt két évet kellett 

volna egy mesternél leszolgálnia, de senki nem akarta őt felvenni. Pénzbeli megváltást 
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kértek tőle, de arra nem volt pénze. A helytartótanács utasította a magisztrátust, hogy 

keressen Mak Jánosnak mestert, és a gyakorlati évek pénzbeli megváltását tiltsa be.
528

 

Láthatjuk, hogy összehasonlításban az 1730-as évek céhes konkurenciaharcaival, a 

céhek egymás elleni panaszaival, megváltoztak a problémák. Többé már nem valódi 

konkurenciáról és valódi ellentétekről, kivéve a rokon szakmák elkülönítésének 

kérdésében, hanem sokkal inkább a kiváltságok, a piac féltéséről és megőrzéséről volt szó. 

 

7.1.4. Taxák mérséklése, privilégiumlevelek megerősítése 

 

Már az 1730-as években is láthattuk, mekkora gondot okoztak a különböző taxák. 

A keresztelőpénzt, amit az inasnak kellett fizetnie a céhbe lépéskor, 1734-ben királyi 

rendelet törölte el. A legénynek a céhbe jutáskor céhfelvételi taxát kellett fizetnie, amely az 

egyes iparágakon belül is területenként igen eltérő lehetett, ezekre láthattunk példákat az 

előzőekben. Ezen kívül fizetni kellett a mesterasztalért, a társpohárért, és a remek 

elkészítésének is volt egy bizonyos ára. 

1731-ben Szakolca szabad királyi város a céhlevelek beküldése alkalmával saját 

maga hívta fel a helytartótanács figyelmét arra, hogy a városban többek között teljesen 

szabályozatlan a céhfelvételi taxa és a mesterasztal ára. A helytartótanács a bekért 

céhlevelekben a kirívóan magas taxákat minden esetben csökkentette, általában 25-30 Ft 

körüli összegekre, de egységes szabályozást nem adtak ki sem az összes magyarországi 

céhre, sem pedig egy-egy iparágra vonatkozóan. A taxák megállapítása mindig egyedi 

elbírálás alá esett: függött attól, hogy hányan vannak a céhben, az melyik helységben 

működik, az adott helységben, régióban mekkora a piaci kereslet, milyen iparágról van szó, 

mely területeken működnek a céhek stb. A helytartótanács törekedett azonban arra is, hogy 

a felvételi taksa ne legyen megfizethetetlen, és ne legyenek túl nagy különbségek a 

különböző céhek között. 

Sok céh azonban nem tartotta be a helytartótanács előírásait. A magas mesterfelvételi 

taxa, a mesterremek bonyolultsága és elkészítésének magas ára eszköz volt arra, hogy a 

céhbe jutásra áhítozó legényeket mégis kizárják. Mivel a mesterek fiai fele taxát fizettek és 

számukra a mesterremek elkészítését is megkönnyítették, a céh belterjessé vált.
529

 A céh 
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szokásai szerint a mesterek leányát vagy özvegyét feleségül vevő legények is csak fele 

taxát fizettek, de némely céh teljes felvételi taxát követelt. 

A helytartótanácshoz beérkezett, taksával kapcsolatos panasz többsége a taxa magas 

volta miatt keletkezett, kis részük a fele taxa helyett teljes taxát követelő céhek ellen 

érkezett. 

Leonard Treschmierer győri bognár legény arra panaszkodott, hogy hiába vette 

feleségül mester leányát, a céh teljes taxát követelt tőle. Az indok az volt, hogy nem helyi 

legényről volt szó. Mivel azonban ez a teljes összeg is igen alacsonynak találtatott, kérését 

elutasították.
530

 

Tippics Pál esete jó példa arra, amikor a céh a magas taxával akarta elrettenteni a 

felvenni nem kívánt mestert a céhből. A győri szabó céh 200 Ft-ot követelt tőle, holott 

1613-as céhlevelükben 10 Ft felvételi taxa szerepelt. A céh arra hivatkozott, hogy 1613 óta 

a pénz értéke is változott. mivel azonban a többiek még bizonyíthatóan a 10 Ft-os taxával 

kerültek a céhbe, a helytartótanács elutasította a céh kifogásait, Tippicset fel kellett 

venniük 10 Ft-os taxával.
531

 

Az egri szűcsök beállási taxáját 50 Ft-ról 30 Ft-ra mérsékelte a helytartótanács, 

ugyanakkor a céh a már régebben tevékenykedő kontár mestertől 3 Ft beállási taxát kért. 

Vagyis az egri szűcsök arra törekedtek, hogy a kontárokat is inkább céhben lássák, így 

könnyebb volt az ellenőrzésük, és nem jelentettek céhen kívüli konkurenciát. 

A fenti példákból azt láthattuk, hogy a mesterfelvételi taxa, a mesterremek 

követelményei valójában szabályozatlanok voltak, igen tág keretek között mozogtak, a 

céhek eszközként használhatták bizonyos esetekben a felvétel megkönnyítésére, más 

alkalmakkor éppen a felvétel elutasítására. 

 

7.1.5. Özvegyek panaszai 

 

Minden céh belső életéhez, szabályzatához hozzátartozott a mesterek özvegyeinek, 

árváinak támogatása. Ha az özvegy nem ment férjhez, tovább vihette elhunyt férje 

műhelyét, ha maga nem értett a mesterséghez, akkor a legidősebb legény lett a műhely 

vezetője. A céhmester köteles volt gondoskodni róla, hogy a műhelyben dolgozó 

legényeket egy kijelölt mester rendszeresen felügyelje, az özvegyet megfelelő nyers-
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anyaggal és kellő létszámú legénnyel lássa el, sem az árucikkek előállításánál, sem azok 

értékesítésénél nem érhette kár az özvegyasszonyt. Ha más mesterségbelivel házasodott, 

akkor a céhtagságtól elesett, műhelyét és legényeit át kellett adnia a céhnek, de ha olyan 

emberhez ment férjhez, aki maga is a mesterség gyakorlásában találtatott, akkor az új férj 

vette át a műhelyt, és a céh fél taksa lefizetése ellenében bevette. A legények ezért az 

1740-es évektől kezdve egyre gyakrabban választották a házasságot a céhbe jutáshoz. 

A bezárkózó céhek azonban sok esetben már az özvegyeket is ellenségnek tekintették, és 

számos panasz érkezett a helytartótanácshoz, amikor a céhek nemcsak hogy nem 

támogatták az özvegyeket, hanem egyenesen kárt is okoztak nekik. Ezzel próbálták 

megakadályozni, hogy az özvegyek új mestert hozzanak a céhbe. Mind a magisztrátus, 

mind a helytartótanács általában az özvegyet támogatta. 

Özv. Kárász Ferencné a selmecbányai magisztrátushoz fordult segítségért, de a 

magisztrátus nem tudott segíteni neki, ezért a helytartótanácshoz fellebbezte az ügyet. 

Kárász Ferenc kötélverő váratlanul halt meg, özvegyét három kisgyerekkel hagyta hátra. 

Az özvegy semmit nem értett a mesterséghez és nem szándékozott egyedül vinni a mű-

helyt. Ezért feleségül ment Macz Jánoshoz, aki elhunyt férje egykori felszabadított legénye 

volt, csakhogy közben Macz János a körmöcbányai céhbe nyert felvételt és oda is költö-

zött. Macz feleségül vette az özvegyet és visszaköltözött Selmecbányára. A selmecbányai 

céh nem volt hajlandó őt bevenni, viszont a körmöcbányai már nem akarta visszafogadni. 

A magisztrátus azért küldte tovább az ügyet a helytartótanácshoz, mivel itt nem egyetlen 

város belső céhügyéről volt szó, hanem egy másik város magisztrátusa is érdekelt volt. 

A helytartótanács végül Macz János javára döntött, mivel máshol már incorporált mester 

volt.
532

 

Előfordult, hogy a céh állt az özvegyek mellé, amikor annak nagy szüksége volt erre. 

Özv. Rotenacher Andrásné özvegyen maradván, elhatározta, férjhez megy férje korábbi 

legényéhez, aki el is jegyezte, és a céhbe is befizette a felvételi taxát. Csakhogy meg-

gondolta magát, elállt a házasságtól, az özvegyasszony meg ottmaradt három, a legénytől 

született törvénytelen gyermekével. A helytartótanácstól kért segítséget és gyermekeinek 

törvényesítését. A céh a legényt akarta rászorítani a házasságra. Végül a magisztrátus 

hatáskörébe került az ügy, de a kimenetelét nem ismerjük, valószínű, hogy mivel mind a 

céh, mind a magisztrátus az özvegyet támogatta, a legénynek el kellett őt vennie.
533

 Annál 

is inkább sejthetjük ezt, mivel egy hasonló esetben a helytartótanács az elhagyott asszony 
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javára döntött. A budai pék céh kérésére 1745-ben a helytartótanács Bajorországból 

hozatta haza Paszlinger Józsefet, aki 1727-ben elhagyta feleségét, aki azóta egyedül vitte a 

műhelyt.
534

 

Miloslovics Klára úgy döntött, egyedül viszi tovább Győrben a rámaradt csizmadia 

műhelyt. A győri szabók azonban feljelentették, mert asszonynak való ruhákat árult a 

vásárban. Miloslovics Klára arra hivatkozott, hogy apja szabó mester, joga van saját áruit 

árusítani, és ő is az apja áruját vitte a vásárba, nem ő varrta a ruhákat. A helytartótanácstól 

engedélyt kért, hogy árulhassa apja ruháit, amit végül azzal a feltétellel kapott meg, hogy 

mivel férje nincs, apja a legközelebbi férfi családtagja, aki Bécsben incorporált szabó 

mester, ezért apja áruit árusíthatja, de másét nem.
535

 

Nemcsak az özvegyek, a leányok is örökölhették apjuk műhelyét. A mesterek leányát 

feleségül vevő legények is fél taxával kerülhettek céhbe, és a leányok által vezetett 

műhelyekre is ugyanolyan szabályok vonatkoztak, mint az özvegyekre. Böhm Mátyás 

budai varga öregségére hivatkozva vissza akart vonulni, és műhelyét lányának adta át. 

A céh nem cselekedhetett saját szabályai ellenében, tehát el kellett fogadnia a leány által 

vezetett műhelyt, viszont azt állították, hogy Böhm 46 Ft-tal tartozik a céhnek, és addig 

nem adhatja át műhelyét, míg ezt ki nem fizeti. A céh kérését végül elutasították, mert 

alaptalannak bizonyult, csak a leányt próbálták kizárni örökségéből.
536

  

Özv. Mozer Jánosné született Annamaria Pfefferin szappanfőző és gyertyamártó 

áruja elkobzását panaszolta. A helytartótanács először az özvegy jogait védte, ám a 

magisztrátus kivizsgálta az ügyet, és úgy ítélte meg, hogy az özvegy áruját jogosan 

kobozták el, mert nem tartotta be az árszabásokat.
537

 

Bolfordt Borbála özv. Raizen-Laichner Györgyné férje halála után egyedül vitte 

annak mészárszékét. Németh Vörös Péter azonban pénzen megvásárolta a férj helyét a 

céhben, és ezt a magisztrátus is jóváhagyta. A helytartótanács utasította a magisztrátust az 

ügy kivizsgálására; az özvegyet nem lehet kizárni a céhből, nem lehet elvenni tőle 

kenyérkeresetét.
538

 

Mint említettük, a helytartótanács lehetőség szerint védte az özvegyeket, de láthattuk 

azt is özv. Mozer Jánosné példáján, hogy csak akkor, ha ők maguk is jogkövető maga-
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tartást tanúsítottak. Az özvegyek és árvák védelme, a család és a jó erkölcs megtartása 

maguknak a céheknek is érdekükben állt. 

 

7.1.6. Legényekkel, kontárokkal kapcsolatos panaszok 

 

A legények többször hivatkoztak arra, hogy a céhbe jutás megtagadása miatt nem 

tudják családjukat eltartani. A nősülési kötelezettség miatt viszont kénytelenek voltak 

feleséget választani maguknak. Georg Putzman a vándorlás alól kért felmentést, arra 

hivatkozván, hogy ha elmegy külföldre, felesége éhen hal.
539

 Putzman ügye precedenst 

teremtett. A legények általában családjukra hivatkozva kértek felmentést a vándorlás alól, 

amit azután a céh rendszerint pénzbeli megváltással engedélyezett. Az 1750-es évek végére 

szinte általánossá vált, hogy a mesterek fiai pénzen váltották meg a vándorlást, sőt, néha 

még a mesterremeket is.
540

 A vándorlás alóli felmentés hatalmas összegbe került, 1758-ban 

például Joseph Niedermayer budai ács 250 Ft-ot fizetett azért, hogy felmentsék a vándorlás 

alól.
541

 

A rossz bánásmód miatt jelentette fel mesterét, Augustinus Reinhard Jordant egy 

kőszegi övkészítő legény, mert erőn felül dolgoztatta. A mester azt állította, a vád nem 

igaz; az ügyet a helytartótanács a magisztrátus hatáskörébe utalta kivizsgálásra.
542

 

Daniel Liszt pozsonyi szűcs arra panaszkodott, hogy a céh azért utasította el, mert 

nem nősült meg. Liszt minden iratot beszerzett, minden taxát lefizetett, a mesterremeket is 

elkészítette, két év gyakorlatát is letöltötte és nősülési szándéka is van, csak a diszpen-

zációra vár. Ezért kérte a helytartótanácsot, hogy utasítsa a céhet a felvételére.
543

 

A házasodásra kényszerített legények panaszait a helytartótanács támogatta. Habár a 

céh a jó erkölcsök megtartását látta a családban, a helytartótanács nem tartotta méltá-

nyosnak, hogy a legényeknek kötelezően nősülniük kelljen, és azután nem tudták eltartani 

családjukat, mert nem volt biztos a céhbe jutásuk. Így egyre gyakrabban találkozhatunk 

olyan kompromisszummal, hogy a legényeknek nem kellett már a felvételkor házasnak 

lenniük, csak a céhbe jutás után egy éven belül kellett megnősülniük. 
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Szintén mester leányát vette feleségül Kaltenbach Kristóf, így remélvén céhbe jutást. 

1729-ben szabadult fel Bártfán aranyszövőként, és feleségül vette mestere lányát, hogy 

bekerülhessen a céhbe. Azonban az örökségért folytatott családi vita elől Eperjesre mene-

kült, ott viszont nem volt olyan gombkötő, aki aranyszövésű gombot készített volna, ezért 

eperjesi polgárként 1734-1743 között Kassán dolgozott. Az eperjesiek nem akarták 

bevenni a céhbe, azt mondták neki, menjen Kassára. A kassaiak viszont eperjesi polgárt 

nem vettek be a céhbe. Kaltenbach problémája a céhrendezésig megoldatlan maradt.
544

 

Az 1740-es és 1750-es években Magyarországon még nem voltak olyan gyakoriak a 

legénytársulások, mint Németországban, de a legények rendbontásai, ha nem is tömörültek 

még szervezett társulásba, a városokban már komolyabb rendfenntartási problémát 

jelentettek. Győr városa nem bírt a 40-es létszámot is meghaladó legénytársasággal. 

A vizsgálat során kiderült, hogy nemcsak győriek, de Pápáról, Vácról érkezettek is vannak 

köztük, randalíroztak, nem is kerestek munkát maguknak. A magisztrátus segítséget kért 

ahhoz, hogy eltávolíthassa őket a városból.
545

 Buda városa is rendfenntartói segítséget kért 

a kontár, rendbontó varga legények ellen.
546

 A kiterjedt céhhálózattal és sok iparossal 

rendelkező Kassának kellett először komolyabban szembenéznie ezzel a problémával. Már 

1743-ban betiltották a blauer Montag-ot és a legénytársulatok alapítását, így próbálván 

megelőzni a problémát, és erről a helytartótanácsot is értesítették, a magisztrátus pedig 

hathatósan lépett fel a rendbontók ellen.
547

 

Ugyanakkor viszont a panaszokból és jelentésekből arra következtethetünk, hogy az 

1740-es években egyre több helyen alkalmaztak már kontár iparosokat. Nagyszombat 

városában maguk a céhek is alkalmaztak kontárokat, de láthattuk, hogy a kontár iparosok 

máshol is, például Budán, Pozsonyban találtak megélhetést a céhen kívül. Wilhelm Plank 

pozsonyi kontár asztalos többször próbált beállni a céhbe, de mindannyiszor elutasították, 

illetve olyan magas taxát állapított meg a céh, amit nem tudott kifizetni. Ezért a jezsuita 

kollégiumban keresett munkát, ahol több céhen kívüli asztalos dolgozott rajta kívül. Plank 

ügye azért került a helytartótanácshoz, mert a céh azt állította, megszökött a mesterétől és 

pénzzel is tartozik a céhnek. Maga Kazy Ferenc jezsuita atya, a pozsonyi kollégium rektora 

igazolta a helytartótanácshoz írt levelében, hogy a vádak alaptalanok.
548
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Pissenberger Mátyás pozsonyi bognár azért fordult Mária Teréziához, mert 

legényéről kiderült, hogy szabad idejében másoknak is készített munkát, mire a céh bezá-

ratta Pissenberger műhelyét. A helytartótanács utasítására a műhelyt újra meg kellett nyit-

ni, a kontárkodó legényt pedig nem büntették meg, hiszen szabad idejében azt tesz, amit 

akar.
549

 

A pozsonyi vargák a magisztrátustól kértek segítséget, mivel 70 kontár varga 

tevékenykedett a városban, akik konkurenciát jelentettek, és habár a céh felajánlotta nekik 

a céhbe való felvételt, elutasították. A magisztrátus nem tett ellenük semmit, hagyta őket 

dolgozni.
550

 

Pauer Mátyás a csornai Eszterházy-uradalom mestere volt, de kérte, hogy a pozsonyi 

anyacéh incorporálja. Ezt annak ellenére nem akarták megtenni, hogy Pauer nem 

szándékozott Pozsonyban dolgozni, vissza akart térni Csornára. Végül a helytartótanács 

utasítására felvették.
551

 

Nem a többi céh, hanem a budai magisztrátus tett panaszt a lakatos céh ellen 

bizonyítványok nélküli legények foglalkoztatása miatt. A helytartótanács szigorúan meg-

tiltotta a céhnek ilyen legények foglalkoztatását, és kötelezte a céhet, hogy küldje fel legé-

nyeinek igazoló iratait.
552

 Vagyis a helytartótanács csak akkor védte a kontárokat, ha azok 

végbizonyítvánnyal rendelkeztek mesterségük megtanulásáról, de a szakképzés nélkülieket 

nem támogatta. Ezért utasította el például Vatsek Miklós budai asztalos legény panaszát is, 

aki nem tudott bizonyítványokat bemutatni.
553

 

 

7.1.7. Vegyes panaszos ügyek 

 

A céhekkel kapcsolatban néhány egyedi ügy is a helytartótanács elé került. 

Valamennyi eset arra utal, hogy az 1740-es, de főleg az 1750-es években már maguk a 

céhek is jobban bíztak a helytartótanácsban, gyakrabban fordultak oda segítségért. Így tett 

Wilhelm Petriczky szegedi lakatos, akinek polgári perében negatív ítélet született. Emiatt 

kizárták a céhből, szerszámait, legényeit elvették. A vizsgálat végül megállapította, hogy a 

pernek semmi köze nem volt sem a céhes életéhez, sem szakmájához, ezért a helytartó-

                                                 
549

 MNL OL C 13 1750. december 13. 
550

 MNL OL C 13 1752. szeptember 25. Ebben valószínűleg szerepet játszott a varga legények 1743-as 

rendbontása is, mely a legénytársulások betiltását szabályozó rendelet kiadásához vezetett. 
551

 MNL OL C 13 1753. szeptember 3. 
552

 MNL OL C 20 1755. március 14.; MNL OL C 20 1755. április 4. 
553

 MNL OL C 20 1756. március 8. 



141 

 

tanács elrendelte, hogy büntessék polgárként, de nem büntethetik kézművesként. Petriczky 

visszakapta legényeit, szerszámait, és folytathatta munkáját.
554

 

Schützenberger Antal Ferenc a nagyszombati tímár céh ellen emelt panaszt, mivel 

nem vették fel. A nagyszombati céh indoka a mesterek nagy létszáma volt, azt mondták, 

nem tudnak többet felvenni. A magisztrátus vizsgálata során kiderült, a valódi indok 

egyrészt az, hogy Schützenberger Pozsonyból jött, másrészt hogy nem akarta kifizetni a 60 

Ft-os felvételi taxát. Schützenberger panaszában a pozsonyi tímár céh privilégiumlevelére 

hivatkozott, melynek 6. artikulusa kimondta, hogy aki a pozsonyi tímár céhtől kap 

felszabadító levelet, az az ország egész területén bármelyik tímár céhbe szabadon felvételt 

nyerhet. A nagyszombati tímár céh viszont megint létszám felettiségre hivatkozott, 

ráadásul, mint állították, már három céhen kívüli tímár is dolgozott a városban. A hely-

tartótanács a pozsonyi magisztrátus véleményét is kikérte, a magisztrátus pedig felküldte 

mindazok nevét, akik 1691, a privilégiumlevél kiadása óta a környékbeli céhekbe felvételt 

nyertek a pozsonyi céhben végzett legények közül. Így végül Schützenberger felvételt 

nyerhetett, bár nem tudjuk, a taxát kifizette-e. 

Említettük már, hogy a jogkövető céhek számíthattak mind a törvényhatóságok, 

mind a helytartótanács védelmére. Így a nagyszombati csizmadiák, akiket a galgóci vásárra 

menet Nyitra megyei hajdúk támadtak meg és raboltak ki, elégtételt kaptak, visszakapták 

árujukat, és a megye a bűnösöket megbüntette.
555

 

A vegyes kategóriába sorolhatnánk a vallási kérdésekkel kapcsolatos ügyeket is. Míg 

a német, és egyéb nyugat-európai céhek életében a katonai, városvédelmi jelleg dominált, 

addig a magyar céheknél elsősorban a vallási, karitatív tulajdonságok kerültek előtérbe. 

A nagyobb városokban, ahol egy-egy iparágat több iparos képviselt, gyakran talál-

kozhatunk vallási alapon önállósodott céhekkel, ilyen volt a fentebb említett pozsonyi 

varga céh ügye is, ahol a katolikus szlovákok és a protestáns németek váltak kétfelé.
556

 

Mind III. Károly, mind Mária Terézia helytelenítette, ha egy legény vallási okokból nem 

nyert felvételt egy céhbe, ilyen esetekben mindig elrendelték a protestánsok felvételét a 

katolikus többségű céhbe vagy fordítva. A helytartótanács elé került panaszok többsége 

arról szólt, hogy a protestánsokat a katolikus céhtagok kötelezték a privilégiumlevélben is 

bennfoglalt vallási ünnepek megtartására, a miséken és körmeneteken való részvételre. 
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A helytartótanácshoz beérkezett, vallási különbségekből adódó panaszok olyan 

mennyiséget tettek ki, mint az összes többi céhekkel kapcsolatos panasz; a protestánsokat 

azonban minden esetben kötelezték a katolikus ünnepek megtartására. A céhek vallási 

problémáinak vizsgálata, ezek rendezése, illetve annak vizsgálata, miképpen változott a 

protestáns céhtagok helyzete a vallási kérdések állami szintű rendezése folytán, messze 

túlmutat ennek a dolgozatnak mind időhatárain, mind célkitűzésein. 

Csupán néhány olyan példával szemléltetjük a problémát, mely nem tipikus, azaz 

nem a katolikus ünnepekre kötelezett céhtagok panaszáról szól. Ilyen volt Jacob Fulgrath 

ügye, aki 1726-ban Poroszországból telepedett be Eperjesre, ahol felvették a tímár céhbe, 

de egyedüli protestánsként dolgozott a katolikus tímárok között. 1737-ben átjelentkezett a 

besztercebányai német tímár céhbe, viszont Eperjesen akart továbbra is élni és dolgozni. 

Ehhez azonban az eperjesi céh nem járult hozzá, és a katolikusok visszavenni sem akarták 

a céhbe. Kérte a helytartótanácsot, hogy engedélyezzék működését. Ebben nem is 

akadályozták, de át kellett költöznie Besztercebányára.
557

 

Nemcsak céhek, hanem egy-egy város, vagy megye átfogóbb problémát vagy 

területet érintő panasza is felkerült a helytartótanács elé. Somogy és Baranya megye 

jelentette a helytartótanácsnak, hogy a dél felől ellenőrizetlenül érkező rác, örmény, görög 

és török kereskedők miatt a megyék céhei tönkremennek, mert nem tudnak versenyezni az 

olcsóbb árukkal. A megyei rézművesek például már teljesen tönkrementek, egyáltalán nem 

tudják árujukat eladni.
558

 

Előfordult, hogy bizonyos céheket a magisztrátus silány termékeik miatt tiltott el 

mesterségük gyakorlásától. Ilyen esetekben a helytartótanács a magisztrátust támogatta, 

hiszen a helytartótanács gazdaságpolitikája, az ipar fejlesztésére való törekvése nem 

engedhette meg, hogy rossz minőségű áru kerüljön piacra. Ez történt a pozsonyi fekete 

pékekkel, akiknek áruját a magisztrátus ehetetlennek és egészségtelennek találta.
559

 

Zarmer Bertalan kelmefestőt a budai magisztrátus azért tiltotta el mestersége 

gyakorlásától, mert a budai kereskedőknek kizárólagos privilégiuma volt a festett kelmék 

árusítására, ráadásul Zarmer kelméi rosszabb minőségűek voltak.
560

 

Az újonnan alapított kassai útkövező céh azért fordult a helytartótanácshoz, mert az 

egész országban csak két útkövező céh működött, a budai és a pozsonyi, és mivel ez a két 
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város jelentette Kassa számára a legnagyobb konkurenciát, saját céhszabályzatot kértek, 

amit meg is kaptak.
561

 

Johannes Lambertus Mecker a pesti polgárjog megszerzésében kérte a helytar-

tótanács segítségét. Mecker bécsi kávéfőző mester volt, és szeretett volna Pestre települni, 

viszont kávéfőző céh nemcsak Pesten, de az országban sem volt. Bécsi céhtagságának 

megtartásával azonban Pest város nem akart neki polgárjogot adni. Mivel helyzete 

speciális volt, végül megkapta a polgárjogot, letelepedett, és céhtagságát is megtarthatta.
562

 

Egész furcsa panaszok is beérkeztek a helytartótanácshoz, például Gömör megye 

tímár céhei 1751-ben azt kérték a helytartótanácstól, hogy védje meg őket a „kevéssé 

gusztusos” német divattól, melyet a német területen vándorolt legények hoztak haza, a 

helytartótanács – írták a céhek –, tiltsa meg nekik, hogy ilyesmit gyártsanak.
563

 Ez a kérés 

is csak azt mutatja, mennyire féltették a céhek kiváltságaikat, mennyire nem voltak képe-

sek alkalmazkodni a piaci kereslet-kínálat törvényéhez, nem voltak képesek megújulni. 

 

7.2. Az 1750-es vizsgálat 

 

7.2.1. A vizsgálat előzményei és okai 

 

Ausztriában 1748 után a sziléziai területek elvesztésével az egész iparpolitikát újra 

kellett gondolni. Az iparfejlesztés és a céhpolitika is az újonnan felállított hatóság, a 

Directorium in publicis et cameralibus igazgatása alá került. Feladata működési szabály-

zatok kidolgozása, valamint nyersanyag és piac biztosítása a manufaktúrák számára. A Di-

rectorium által meghirdetett iparpolitika alapvető feladatai: 1. az iparos réteg nevelése, 2. a 

belső piac fellendítése, 3. a nyersanyag és tőkekiáramlás megakadályozása, 4. a hazai áru 

védelme a külföldivel szemben, 5. a hazai áru versenyképessé tétele külföldön és belföldön 

egyaránt, 6. a nyersanyagok és a munkaerő olcsóbbá tétele. A Directorium hamar 

megállapította, hogy a birodalomban a szabad iparfejlődés akadályozói a céhek.
564

 

Habár a Directorium hatásköre Magyarországra és így a magyar céhekre nem terjedt 

ki, mégis felfedezhető a párhuzam az 1732-es szabályozással. 1732/33-ban a helytar-

tótanács a birodalmi céhreformok mintájára a magyar viszonyokhoz illesztett céhsza-

bályzatot dolgozott ki. Habár megállapították, hogy a német céhszabályzatot a magyar 
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céhek szokásait és helyzetét figyelembe véve át kell alakítani, de a kiindulási alapot a 

német céhszabályzat jelentette. Ugyanígy az 1750-es évek céhpolitikájában szintén a Dir-

ectorium új iparfejlesztési irányelvei, a céhek visszaszorítása, a céhes keretek lazítása, a 

céhen kívüli ipar támogatása dominálnak, természetesen a magyar viszonyokhoz és 

lehetőségekhez igazítva, és a helytartótanács irányítása alatt. A Directorium 1750-ben 

Ausztriában rendeleti úton egyesített bizonyos rokonszakmákat: összevonták az ékszerész 

és ötvös, a varga és egyéb bőrfeldolgozó, a vörös és fehér tímár, a fürdős és borbély, 

valamint a késes és kardcsiszár céhet.
565

 1751-ben javaslatot tett a céheknek az örökös 

tartományokban való feloszlatására, ez azonban nem történt meg, mert az egy csapásra 

eltüntetendő céheket nem tudták volna mással pótolni, termelésükre, árucikkeikre szükség 

volt.
566

 Fokozottabban érvényes volt ez a megállapítás az iparilag fejletlenebb Magyar-

országra. 

Míg az 1740-es években a helytartótanács a ’30-as évek rendező elvét követte, célja 

a királyi rendeletek betartatása, a törvényhatóságok erősítése a céhekkel szemben, a céhes 

visszaélések megszüntetése, addig az 1750-es években ez a céhpolitika szigorodott, 

határozottabbá vált. 

A helytartótanács többek között céhügyekkel is megbízott tanácsosa, Fabiankovics 

György
567

 1750 júliusában megbízást kapott, hogy vizsgálja meg a céhes ügyeket, 

mennyire tartják be a céhek a királyi rendeleteket, milyen mértékben változott a helyzet az 

1733-as szabályozás óta, mennyiben különböznek a német céhek viszonyai a magyar 

céhekétől. Fabiankovics több olyan ügyet tárt az uralkodó elé, amelyeket a helytartótanács 

a céheken belüli visszaélések és az 1733-as rendelet be nem tartása miatt tárgyalt az előző 

években. Mária Terézia elsősorban vizsgálódni, tájékozódni szeretett volna ezekben az 

ügyekben, és ezért bekérette az 1733-as rendelet szövegét is. 

 

7.2.2. A vizsgálat lefolytatása és eredményei 

 

1750. szeptember 17-én Fabiankovics György helytartótanácsi tanácsos két iratot tett 

le a királynő elé. Az első irat a céhekben uralkodó visszásságok és visszaélések felszá-

molására készült 1733-as tervezet, illetve királyi rendelet másolatát tartalmazta. Fabian-
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 Fabiankovics György pályafutását 1724-ben kezdte a helytartótanácsban, 1732. január 16-án saját 

kérésére és saját maga ajánlására nevezték ki helytartótanácsi tanácsosnak. Tisztségét 1751-ig töltötte be. 

Kinevezési dokumentuma: MNL OL C 42 Fasc. 19. No. 170. 
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kovics György minden egyes ponthoz odaírta „Stat”, illetve „Non stat”, attól függően, 

hogy az 1750-es céhes állapotokhoz, illetve az aktuális gazdasági viszonyokhoz képest az 

1733-as javaslat kérdéses pontját megtartandónak, vagy elvetendőnek tartotta. 

A Sauska-féle tervezet pontjait már ismertettük a dolgozat során, ezért ezt most nem 

ismételjük meg. Ami lényeges számunkra, hogy Fabiankovics György Sauska Ferenc 

tervezetének minden olyan pontjával egyetértett, amelyet a hazai céhek szokásaihoz és 

adottságaihoz mérten Sauska is átültethetőnek tartott a magyar gyakorlatba. Elmondhatjuk 

tehát, hogy Fabiankovics György 18 évvel később lényegében egyetértett Sauska Ferenc 

céhszabályozásra tett javaslataival, azokat még ekkor is hasznosíthatónak és aktuálisnak 

tekintette. 

Érdekesebb számunkra a második irat, amelyet Fabiankovics a királynő elé 

terjesztett. Ezt a dokumentumot Fabiankovics György készítette és tisztázta Mária Terézia 

számára. Két hasábosan készült el, Fabiankovics a királynő számára jól áttekinthetően, 

pontokba szedve összefoglalta az örökös tartományokban és a birodalomban elfogadott 

céhszabályozás kivonatos pontjait, amelyek szerint a céhek ott működnek, és az egyes 

pontok mellé írta, hogy 1750-ben mi a valós, létező magyarországi helyzet, mennyiben 

hasonló, illetve eltérő ez a birodalmi gyakorlattól. 

Fabiankovics elsőként megemlítette, hogy míg a német tartományokban mindenféle 

céhes gyülekezés és lakomázás a magisztrátus engedélyéhez kötött, a magyar céhek ezzel 

szemben tetszésük szerint gyülekeznek, és a legény- vagy mesterfelvételi lakoma sokszor 

meglehetősen nagy költséget jelent a lakomaadónak, aki ebben akár tönkre is mehet.
568

 

Felhívta a királynő figyelmét arra, habár több rendelet is tiltja az uralkodó által meg 

nem erősített céhprivilégiumok használatát, ilyeneket az országban számosan találhatnak, 

és ezeket a jövőben mindenképpen felül kell vizsgálni. A birodalomban már nincsenek 

olyan céhek, amelyek nem az uralkodó által kiadott céhlevéllel működnek.
569

 

                                                 
568

 „Sub poena sensibili ijsdem sine ordinando magistratuali commissario omne Conventiculum sive Cehalis 

concursus vetatur. Ibidem §pho altero: omnes tali occasione inducta commessatio, nisi superioritas indulserit, 

prohibetur.” Míg a magyar gyakorlat:  „Paucis obsit obligatio ne sine ordinando magistratuali Commissario 

concurrant; Unde sit quod pro placito conveniant. Qua occasione e vel maxime cum quis in Sodalem aut 

Magistrum recipitur Comessationes irrestrictae, illaeque sumptuose passim celebrantur.” MNL OL C 42 

Fasc. 11. No. 103. 
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 „Demum §pho tertio interdicuntur, cassantur, et annullantur omnes Cehalium Articuli et Consvetudines, 

qui per Regiam Majestatem approbati aut confirmati non sunt.” Magyarországon: „Complures adhuc sunt in 

Regno hoc, qui quantum quid praemoniti nec Privilegio, nec Confirmatione Articulorum gaudeant, pro 

Cehalistis tamen per Magistratus suos manutenti habentur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
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A legények bizonyítványt csak a kitöltött idejük után kaphatnak, és ezért külön 

fizetséget nem kell adniuk. Ez a gyakorlat mind a birodalomban, mind Magyarországon 

megegyezőnek bizonyult.
570

 

Magyarországon nem megoldott a céhek bíráskodási jogának mértéke és felügyelete. 

Habár a rendelet szerint a céh csak 1 Ft-ig terjedő ügyekben bíráskodhat saját tagjai felett, 

ennél nagyobb horderejű ügy már a magisztrátus vagy a megye hatáskörébe tartozik, 

némely helyen 3-5, sőt 6 Ft-ig is büntetnek a céhek.
571

 Fabiankovics azonban nem kereste 

ennek okát. Ha régebbi, 15-16. századi céhleveleket vizsgálunk, ott is szerepel a céhnek 

1 Ft-ig terjedő bíráskodási joga saját tagjai felett. Csakhogy az 1 Ft kétszáz év 

viszonylatában nem ugyanannyit ért már, és a céhlevelekben az sem volt egyértelmű, hogy 

magyar vagy rajnai forintról, a 18. században birodalmi forintról van-e szó, mert ezek 

értéke sem volt egyforma. Nem valószínű tehát, hogy a 3-6 Ft-ig terjedő bíráskodás céhes 

visszaélés lett volna, sokkal inkább arról lehetett szó, hogy a pénz értékének változása 

arányában logikusan emelkedett a büntetés határa is, de ezt a régebbi keletkezésű privi-

légiumlevélben nem korrigálták, a mindennapi gyakorlatban viszont alkalmazták. 

A magyar céhek egymás közötti vitájában, ha nem tudják rendezni ügyeiket és nincs 

kölcsönös megegyezés, a magisztrátus illetékes, ugyanígy, ha a céh saját tagjainak ügyeit 

nem tudja kebelbeli ügyként kezelni. A birodalomban ilyen ügyekben erre kijelölt 

ügyvédek döntenek.
572

 Fabiankovics itt sem teszi hozzá, hogy Magyarországon az 

ügyvédek létszáma, feladatai és képzése is eltér a birodalmi ügyvédekétől, és többnyire 

nemesi, kisnemesi származásúak, akiknek gazdasági érdekei – ebből fakadóan a céhü-

gyekben hozott ítéletei – nem feltétlenül esnek egybe a birodalmi érdekekkel.
573

 

A birodalomban az anyacéh és leánycéhe kapcsolatát uralkodói előírások 

szabályozzák, az anyacéh csak akkor ítélkezhetett, akkor volt a filiáléjával alá-föléren-
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 „Sodalis praescriptum Tempus Valedictionis observet, nec eidem Testimoniales allatae et repositae prius 

extradentur, quam cognoscatur, num in aliquo deliquerit aut debita contraxerit? Numne haec persolverit.” 

„Sodales expleto Laborum tempore in Regno hoc passim modo suo valedicunt, et dimittuntur, ex praescripto 

Cehalium Articulorum nulla praehabita Delicti aut contractorum Debitorum inquisitione.” MNL OL C 42 

Fasc. 11. No. 103. 
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 „Oboritura inter Mechanicos Dissidia non per ipsos cehalistas, verum horum Superioritates, exclusis 
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Contubernialistis Dissidia inter suos emergentia dirimendi et nonnisi graviora Magistratibus substernendi.” 

MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
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 Magyarországon 1750-ben a jog ismerete elsősorban a Hármaskönyv ismeretét jelentette, és egy 

ügyvédvalló levéllel bármelyik nemes bármilyen ügyben felléphetett ügyvédként. Szakképzett, széleskörű 

ügyvédi réteg ekkor még nem állt rendelkezésre, tehát szükségszerű volt, hogy a céh fellebbezési fóruma a 

megyei vagy a városi törvényhatóság legyen. A koraújkori magyar bírósági szervezettel a mai napig 

legátfogóbban Varga Endre foglalkozott: VARGA, 1961. 
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deltségi viszonyban, ha az uralkodó ezt külön engedélyezte. Ellenben Magyarországon 

rendezetlen az anyacéh és leánycéhe/i közötti kapcsolat.
574

 

A rendelet előírta, hogy bizonyítvánnyal nem rendelkező legények ne kaphassanak 

munkát vándorlásuk során, de valójában nem ellenőrizte senki, kapott-e a végzett legény 

ilyesféle iratot. Míg a birodalomban 20 rajnai Ft büntetés sújtja azokat a mestereket, akik 

bizonyítvány nélküli vándorlegényt alkalmaznak, Magyarországon nincsen ilyen rendel-

kezés.
575

 A végbizonyítvány kiadását az 1733-as céhszabályzat írta elő, ezt általában be is 

tartották, a legények megkapták bizonyítványaikat, de semmi nem szabályozta, nem is 

tiltotta kifejezetten kontárok, bizonyítvány nélküliek alkalmazását. 

Fabiankovics nem tartotta jónak, hogy a céhládát a céhmester őrzi, mert szerinte ez 

visszaélésekre adhat alkalmat. A német céhek ládáját a magisztrátus őrzi, két kulcs van a 

ládához, egy a céhmesternél, egy a magisztrátusnál, ezt jobb gyakorlatnak vélte.
576

  

A birodalomban eltörölték az inasfelvételkor szedett keresztelőpénzt, mindenféle 

lakomázásokat, a legénytársulások ivászatait, és ez Magyarországon is megtörtént, illetve 

Magyarországon a legénytársulások még ritkák voltak, a blauer Montag-ot nem tartották. 

Mindezt Fabiankovics igen egészséges gyakorlatnak tartotta.
577

 

Helytelenítette azt a magyarországi szokást, hogy az ifjúmester szolgálattal tartozik 

az időseknek, míg más, újonnan felvett ifjúmester nem lép a helyébe.
578

 A céhek bezár-

kózásával egyre hosszabbodott az az idő, amit az ifjú mesternek ki kellett várnia a 

következő felvételig, addig a szolgálat számára nemcsak tényleges szolgálattal járt (például 
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 „Cuncta Privilegia sint illa Capitalis sint Filialis Caehae, quae a sua Majestate Sacratissima elargita, aut 

confirmata non sunt, pro irritis pronunciantur; Et seu Capitalis Seu Filialis sit Ceha parem in suos Cehalistas 

habeant Jurisdictionem, nec una alterius homines judicandi habeat Activitatem.” és „Ut omnes Caehae 

Privilegio Regio destitutae, hoc sub Poena praeclusi a Regia Majestate impetrent per regnum vulgatum est; 

Complures tamen supersunt, per Magistratus suos minus compulsi, qui tali hodiedum destituuntur. Filialistae 

porro quid occurrentes Paenates Excessus suos ad praetensas Capitales Cehas deferre debeant, patam est.” 

MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
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 „Omnis Correspondentia in Negotio Cehali, quae sine praescitu Magistratus fit, unterdicitur sub mulcta 
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11. No. 103. 
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Arca ipsa vero sub Custodia et Duplicibus Clavibus prae Manibus Magistratualibus asservetur.” 

Magyarországon: „Arcas suas Manibus Cehae Magistrorum et Dictamine Articulorum concredunt, quidve 
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Fasc. 11. No. 103. 
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 „Occasione Susceptionis Tyronis in Sodalem, practicati abusus, ut sunt Baptismus, Dolatio, Contiones 
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Promotorijs inseri praetenduntur, Dies Divagationis Blaue[r] Montag dictus cassantur; Sub Pöena 

Confiscationis ne Moechanici Sodales Arma in Civitatibus, aut Oppidis gestent, praecipitur.” MNL OL C 42 
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 „Juniores Magistri porro per continuas Missiones cum ruine sui non graventur.” és „Juniores Magistri ex 

Dictamine Articulorum Cehalium ad Missiones et Serviendum applicantur.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 

103. 



148 

 

lakomák alkalmával neki kellett tálalnia), hanem anyagi megterheléssel is (például 

bizonyos alkalmakkor neki kellett vennie a bort). Így az évekig tartó szolgálat komoly 

anyagi megterhelést jelenthetett. 

Fabiankovics nem tartotta kielégítőnek Magyarországon az inasok védelmét a meste-

rekkel és a legényekkel szemben. A korábbi rendelet ellenére még mindig házimunkára 

kötelezik őket a mesterség tanulása helyett.
579

 

A birodalomban bevett gyakorlat szerint, ha valaki már bárhol felvételt nyert egy 

céhbe és ott természetesen lefizette a taxát a felvételért, máshol már nem kell felvételi taxát 

fizetnie, ha be tudja mutatni bizonyítványait. Emlékezhetünk rá a fenti példákból, hogy 

Magyarországon sok olyan eset volt, amikor más helységben incorporált céhmestert a céh 

nem volt hajlandó felvenni, még a saját leánycéhből érkezettet sem, ilyen eset volt Eder Pál 

ügye is 1727-ben. Fabiankovics azt jelentette erről a pontról, hogy „a bemutatott 

artikulusokból az sem világlik ki, kit vesznek be a céhbe”.
580

 

Míg a birodalomban a törvénytelen származás nem akadálya annak, hogy bárki inas 

lehessen, majd céhes mester, Magyarországon ez kizáró ok.
581

 A fentiekben láthattuk, hogy 

a céhek egymás elleni harcukban esetenként a feleségek törvénytelen származását is 

felhasználták. Mária Terézia uralkodása alatt azonban már a törvénytelen származás nem 

lehetett akadálya a céhbe kerülésnek, ha a céh el is utasította az ilyen jelentkezőt, az 

uralkodó, illetve a helytartótanács rendeletére fel kellett venni. 

Jelentős eltérés a birodalmi céhekhez képest, hogy Magyarországon nincsenek király 

szabadjai kézművesek (Hofbefreite), akik mentesülnek bizonyos céhes kötelezettségek 

alól, és hogy a remeket elkészített legénynek még beállási taxát is kell fizetnie. Pozitív 

eltérés viszont, hogy Magyarországon nincsenek úgynevezett titkos legénytársaságok, 

ennek az 1743-as legénytársaságokat betiltó rendelet egyelőre sikeresen gátat vetett. 

Végül Fabiankovics György azt javasolta az uralkodónak, hogy a rendelet minden 

olyan pontját, amelyik nem ellenkezik a törvényekkel, meg kell tartani és meg kell 
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 „Tyrones qui ex dictamine Articulorum Magistro suo, hujus uxori, et Sodalibus obedientes esse debent, 
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suscipiendos immunt.” MNL OL C 42 Fasc. 11. No. 103. 
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erősíteni. Végső soron elmondhatjuk, hogy Sauska Ferenc tanácsos céhszabályozási 

tervezete és az annak alapján kiadott rendeletek kiállták az idő próbáját, és 1750-ben is 

követendőnek tartották. Az 1750-es vizsgálat megerősítette a céhpolitika addigi irány-

vonalát, a helytartótanács folytatta a céhrendeletek érvényre juttatását, a céhek egysége-

sítését, a céhes keretek kitágítását. Mivel a század közepére az államhatalom megerősödött, 

a helytartótanács elnyerte a magisztrátusok és a megyék támogatását, ezért egyre 

hatékonyabban tudott fellépni a céhek visszaéléseivel szemben. 
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8. Az 1761-es céhreform 

 

8.1. A céhek helyzete az 1760-as évek elején; a céhreform közvetlen előzményei 

 

Az 1750-es években tehát Mária Teréziának szembe kellett néznie azzal, hogy habár 

sok céh már együttműködőbb, a törvényhatóságok erélyesebben lépnek fel a céhes vissza-

élések ellen, de III. Károly céhrendeleteit nem mindig és nem mindenhol tartják be a 

céhek, az előre mutató intézkedések végrehajtását bizonyos városokban rendszeresen és 

módszeresen szabotálják, és sok esetben a törvényhatóságok is tehetetlenek, a helytar-

tótanács kezében így nincs megfelelően hatékony eszköz a rendeletek végrehajtatására. 

Habár Mária Terézia mind 1751-ben, mind 1756-ben felszólította a városokat, hogy a 

területükön működő, nem uralkodói céhlevéllel megerősített céheket ne engedjék dolgozni, 

a céhek feloszlatása, és engedelmességre szorítása legtöbbször nem történt meg.
582

 

Fabiankovics javaslataiból és összefoglalásából kitűnik: a legnagyobb gond az, hogy 

még ha a magisztrátus ellenőrzi is a rendeletek betartását, és a céhfelvételek, a látópénz 

szedése elleni panaszok, a céhek ügyeinek rendezésében sikereket ér el, igazából nincs 

retorzió az ellenkező céhekkel szemben, sőt, előfordul, hogy maga a város, mezőváros 

támogatja a céhek ellenállását. 

A céhek saját kiváltságaikra hivatkozva próbálták nemcsak a céhből, hanem az egyéb 

lokális munkalehetőségekből is kizárni a kontárokat, a konkurenciát. Ilyen esetekben a 

panaszos fél a magisztrátushoz fordult, de nem mindig tudták érdekeiket érvényesíteni, 

mivel a céhmesterek gyakran részt vettek a helyi vezetésben, Kolozsváron például korsza-

kunkban a városi vezetés fele céhmester volt.
583

 Emlékezhetünk Cziszár János komáromi 

fazekas esetére. Hiába kérte felvételét a céhbe, a céh elutasította, annak ellenére, hogy 

minden követelménynek megfelelt. A helytartótanács utasította a céhet a felvételére, amit a 

céh nem szabotálhatott tovább, de azt kérte a magisztrátustól, hogy tiltsa el Cziszárt a 

céhen kívül, a város területén végzett munkától is. Cziszár esete nem volt egyedülálló, és 

fontos uralkodói rendelet született belőle: Mária Terézia elrendelte, hogy a becsületes 

kézműves munkától csak akkor tiltható el valaki, ha bizonyíthatóan bűntényt követett el, és 

nem volt kötelező becsületes kézműves munka alatt céhen belül végzett munkát érteni.
584

 

Ez a rendelet tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy ha valakinek megvolt a mesterétől 

                                                 
582
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kapott bizonyítványa, amely igazolta mesterségbeli tudását, akkor a céhen kívül is 

szabadon dolgozhatott. Így utasították el végül a pozsonyi gombkötő céh kontárok elleni 

fellépését is, mivel a helytartótanácsi vizsgálat megállapította, hogy a város összes 

gombkötője megél, és még több is találhatna munkát.
585

 

Mindenképpen meg kell jegyeznünk: az 1750-es években a helytartótanács sokkal 

nagyobb eréllyel és határozottabban próbált érvényt szerezni a korábbi rendeletek 

betartásának. Így például Gottfried Monzing rézműves legény esetében, aki azt panaszolta, 

hogy a pozsonyi anyacéhe a törvény ellenére sem akart neki felszabadító levelet adni és 

hiába próbálkozott Bécsben, Losoncon, Lőcsén, visszatoloncolták Pozsonyba, sőt, Lőcsén 

még azt is mondták neki, hogy nyilván törvénytelen származása miatt nem kapott 

végbizonyítványt. A helytartótanács nemcsak a felszabadító levél kiadását rendelte el, 

hanem a céhnek 75 Ft kárpótlást is kellett fizetnie Monzing részére.
586

 

A határozottabb fellépést jól példázza a városoknak és megyéknek küldött 1756-os 

uralkodói utasítás a céhlevelek bemutatásáról. Az 1750-es állapotfelmérés után a helytar-

tótanács többször utasította azokat a megyéket és városokat, ahonnan még mindig nem 

érkezett be minden céhlevél, hogy pótolják mulasztásukat. Egyúttal felszólította a 

törvényhatóságokat, hogy a vonakodó vagy ellenálló céhek működését tiltsák be. Sopron 

városa 1752 januárjában jelentette, hogy minden olyan céhet, amelyik nem szerzi be az 

uralkodói céhlevelet, eltiltják a működéstől, mindaddig, míg azok a hiányt nem pótolják.
587

 

Trencsén vármegye három hónap haladékot adott a céheknek a pótlásra.
588

 Bazin ugyanezt 

jelentette.
589

 Győrben kiderült, hogy a kőműves, esztergályos és üveges céh kivételével 

egyik sem mutatta be céhlevelét, ezt most pótolták.
590

 Ezután egymás után érkeztek be 

hasonló jelentések Székesfehérvárról,
591

 Kisszebenből,
592

 Zólyom megyéből,
593

 Esztergom 

megyéből,
594

 Rusztról.
595

 

A késmárki céhek nem voltak hajlandók bemutatni céhleveleiket,
596

 a selmecbányai 

céhek pedig megtagadták a bányászathoz szükséges eszközök elkészítését, amennyiben a 
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város tovább zaklatja őket. A selmecbányai tanács így kénytelen volt kontárokkal dolgoz-

tatni.
597

 

1727 óta a helytartótanács folyamatosan adott ki utasításokat a céhlevelek 

bemutatására, de ez nem történt meg mindenhol még 1756-ban sem, mert valójában nem 

volt következménye az engedetlenségnek. 1756-ban azonban Mária Terézia rendeletében 

azonnali hatállyal feloszlatta mindazon céheket, amelyek nem mutatták be ellenőrzésre és 

jóváhagyásra céhleveleiket az illetékes törvényhatóság előtt. Ha nem is rögtön, de a céhek 

ezúttal tömegesen engedelmeskedtek, mivel a feloszlatás ekkor nem csak üres fenye-

getőzés maradt.
598

 1759 februárjában a helytartótanács összeállított egy listát azokról a 

céhekről, melyeknek létezéséről a helytartótanácsnak tudomása volt ugyan, de 1724 óta 

semmiféle ügyben nem kerültek kapcsolatba a helytartótanáccsal. (Ez a tény is mutatja, 

amit fentebb már említettünk, a céhes panaszáradat nem azt jelenti, hogy a céhek nem 

képesek működni, hanem értelemszerűen csak a panaszok jutottak el a helytartótanácshoz, 

ha valami működött, arról nem kellett intézkedni.) Ezeket a „lappangó” céheket külön is 

felszólították céhleveleik bemutatására 3 hónap határidővel, amennyiben pedig nem tar-

tanák be a határidőt, a helytartótanács azonnali hatállyal feloszlatja őket.
599

 

Az engedetlen céhek áruikat nem forgalmazhatták, a magisztrátus a kontárok munka-

erejét kihasználva sakkban tarthatta a céheket, a feloszlatott céhek pedig elestek mind a 

nyersanyag beszerzési, mind egyéb kiváltságaiktól, és nem védte őket többé sem a ma-

gisztrátus, sem a helytartótanács, például a kereskedőkkel, vagy esetenként saját 

magisztrátusukkal
600

 szemben. Az 1750-es évekre a helytartótanács, az erősebbé váló ka-

mara és kancellária mind az uralkodói hatalmat erősítette, a hatóságok támogatásával, a 

kontárok munkába állításával pedig az uralkodó a céhek ellen is nagyobb eredménnyel 

tudott fellépni, a királyi rendeletek végrehajtásának könnyebben lehetett érvényt szerezni. 
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8.2. A céhreformmal kapcsolatos helytartótanácsi vizsgálatok és azok eredményei 

 

Az 1750-es években, mint arra már többször is utaltunk, a helytartótanács a helyi 

törvényhatóságok segítségével egyre eredményesebben szerzett érvényt a királyi rendele-

teknek. Az évtized végére voltak még ugyan problémák, azonban nagyobb mértékben csak 

Észak-Magyarországon, a bányavárosokban és a szabad királyi városok céheiben. A bá-

nyavárosokból csupán egy-egy céh engedelmeskedett a privilégiumlevelek bemutatására 

irányuló felszólításnak, a késmárki céhek rendszeresen ellenálltak, Kassa, Lőcse, Eperjes 

céheitől/re és leánycéheitől/re rendszeresen érkeztek panaszok. 1760. január 21-én végül 

Mária Terézia Gosztonyi István helytartótanácsi tanácsost
601

 bízta meg azzal, hogy 

készítsen egy összefoglalót a legtöbb problémát jelentő céhekről, elemezze ki a helyzetet, 

és tegyen javaslatot a megoldásra. Egyúttal utasította a szepesi kamarai adminisztrációt is, 

hogy a területén lévő szabad királyi városok céheit vizsgálja felül.
602

 A szepesi kamarai 

adminisztráció nem foglalkozott teljes mélységében az üggyel, csupán továbbította az 

uralkodói felszólítást, amire a szepességi céhek egy levelet küldtek a helytartótanácsnak, 

amelyben arra hivatkoztak, uralkodói megerősítésű privilégiumleveleik feljogosítják őket a 

magas taxa szedésére.
603

  

Gosztonyi 1761 január és február folyamán két referátumot terjesztett be az 

uralkodónak.
604

 

Ilyen rövid idő alatt nyilvánvalóan nem tudott volna átfogó véleményt alkotni, 

egészen biztosan a korábbi évek vizsgálataira és tapasztalataira támaszkodott, célzott, 

konkrét kutatást végzett, és benyújtott referátumait az 1750-es évek állapotának és elért 

eredményeinek összegzéseként értelmezhetjük. 

Első, január 8-án kelt beszámolójában a magas taxák, főként a mesterfelvételi taxa 

miatti panaszok kivizsgálásáról tett jelentést.
605

 A legsúlyosabban érintett törvényható-

ságok Abaúj, Sáros, Zemplén, Borsod, Ung, Bereg, Szatmár, Szabolcs, Bihar, Gömör és 
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Szepes vármegyék, a hajdúvárosok, valamint Kassa, Lőcse, Szeben, Eperjes, Késmárk, 

Bártfa, Debrecen, és Szatmárnémeti városok. Gosztonyi vizsgálata arra irányult, hogy 1. az 

itt működő céhek privilégiumleveleit megerősítette-e az uralkodó, 2. rendelkezik-e a ki-

váltságlevél az új mester felvételének körülményeiről, 3. megfelel-e a céh privilégium-

levele a helytartótanács által kiadott modern előírásoknak. 

A mesterfelvételi taxa a vizsgálatok szerint az érintett települések céheiben 38-96 Ft 

között mozgott, de nem volt ritka a 80-100 Ft közötti összeg sem, ami néhány esetben a 

privilégiumlevelekben is rögzítve volt. A legmagasabb felvételi taxákat azok a céhek 

kérték, melyeket Bethlen Gábor erősített meg, ezek arra hivatkoztak, hogy Kolozsvár és 

Krakkó felvételi taxáihoz igazodnak, sőt, némelyik céh a kolozsvári és a krakkói főcéh 

leánycéheként működik. A privilégiumlevelek között a két szélsőséget a nagyváradi 

kovácsok és a kassai mészárosok céhlevele képezte. Előbbiben 1738-ban a kovácsok 

szabad kezet kaptak a taxa összegének meghatározásában, utóbbi pedig 110 Ft-ban 

határozta meg a felvételi taksát. Mindkét céhlevelet III. Károly erősítette meg.  

A legtöbb céhlevélben viszont nem esett szó a különböző taxák összegéről, a céhek 

ezt önkényesen határozták meg. Ezzel nemcsak a céhbejutást nehezítették, hanem például a 

vásári taxa, az ún. látópénz (egyébként már régen betiltott) szedése és önkényesen 

meghatározott összege a kereskedelmet is akadályozta. Ráadásul a Gosztonyi által vizsgált 

céhleveleket általában a helyi törvényhatóságok és a földesurak adták ki vagy erősítették 

meg. Gosztonyi azt javasolta, hogy az uralkodói céhlevéllel nem rendelkező céheket 

oszlassák fel, kapjanak új céhlevelet és a leánycéhek függését az anyacéhektől mindenhol 

számolják fel. A mesterfelvételi taxát 30 Ft-ban maximálná. Továbbra is fenntartaná 

azonban a mesterek leányát vagy özvegyét feleségül választó legények, és a mesterek 

fiainak céhbejutását könnyítő taxa-kedvezményt. A céhet illető 1 Ft-ig terjedő büntetés 

jogát 4 Ft-ra emelné, mint korábban említettük, sok céh a pénz értékének változása miatt 

időközben önkényesen megemelte ezt az összeget. 

Nem látott módot arra, hogy a céheket pusztán rábeszéléssel rábírják a szabályok 

betartására.
606

 Véleménye szerint a magisztrátus nem segített eddig a királyi rendeletek 

betartásában, de az is igaz, hogy az uralkodói utasítások nem voltak elég lényegre törőek és 

határozottak. Azt javasolta, a helytartótanács szakítson az eddigi gyakorlattal, vagyis az 

egyedi ügyek vizsgálatával és az egységesítési próbálkozással, ehelyett bocsásson ki 
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általános céhrendeletet, azaz ne a céhek adott viszonyaihoz szabja a rendeleteket, hanem a 

céhek alkalmazkodjanak egy általános, országosan érvényes előíráshoz. Ha pedig a céhek 

erre nem hajlandók, a helytartótanács az engedetlenek működési engedélyét azonnal vonja 

be, a magisztrátust pedig ez esetben meg kell kerülni, mivel „egyedül csak az uralkodó az, 

akinek hatalmában állhat a céhprivilégiumok kiadása”.
607

 

1761. január 18-án, szinte egyidőben Gosztonyi első jelentésével, beérkezett a 

szepesi kamara beszámolója is arról, hogy a szepességi városok céhei irreálisan magas 

belépési taxákat szednek, és a kamara területén működő 193 céhből mindössze 40-nek van 

bemutatott és uralkodó által jóváhagyott céhlevele.
608

 Ugyanakkor a kamara panaszkodott, 

hogy a városi magisztrátusok nem hajlandók együttműködni vele. A városokban működő 

céhek ugyanis arra hivatkoztak, hogy nekik aranypecsétes privilégiumlevelük van, ural-

kodói megerősítéssel, amelyet senki nem vonhat kétségbe, és ragaszkodnak az abban 

lefektetett és biztosított kiváltságaikhoz, a kamara nekik nem parancsol. Ezért 1761. január 

31-én Mária Terézia megismételte a szepesi kamarai adminisztrációnak adott utasítását a 

céhek felülvizsgálatára, de egyúttal felszólította Abaúj, Sáros, Zemplén, Borsod, Ungvár, 

Bereg, Szatmár, Szabolcs, Bihar, Gömör és Szepes megyéket, valamint Kassa, Lőcse, 

Kisszeben, Eperjes, Késmárk, Bártfa, Debrecen, Szatmárnémeti városokat, valamint a 

hajdúvárosokat, hogy működjenek együtt a szepesi kamarával és a király küldöttével.
609

 

Mária Terézia Gosztonyi beterjesztésére 1761. február 16-án válaszolt. 1. Minden 

céh, melynek nincs uralkodói kiváltságlevele, azonnal feloszlatandó, és a jövőben csak az 

uralkodó alapíthat céheket. 2. Ha a városi tisztviselők ellenkeznek ezzel a rendelettel, 

fizetésüket vonják meg. 3. A nem engedelmeskedő céhek tagjait a céh feloszlatása után 

tiltsák el mesterségük gyakorlásától is. 4. Az uralkodói céhlevéllel rendelkező céheket is 

újra vizsgálják felül, a nem odavaló articulusokat töröljék el a privilégiumlevélből.
610

 

Második jelentésében Gosztonyi egyéb, más helységekben lévő céheket is bevont 

vizsgálatába és referátumába, és sorra vette az általános, minden típusú céhre vonatkozó 

artikulusokat. Véleményezte a szokásokat, majd ahol szükségesnek látta, változtatásokat 

javasolt. Így például a vallási kérdéseket, katolikus körmeneteket és az akatolikus céhta-
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gokat illető szokásokat változatlanul hagyta, azzal a megjegyzéssel, hogy az iparűzésnek 

semmi köze a vallási kérdésekhez.
611

 

A céhmester választásában annyi módosítást javasolt, hogy duplájára emelte a 

büntetést a választáson való részvétel elmulasztásáért, mivel igen fontosnak tartotta, hogy 

az évenkénti tisztújításon minden céhtag részt vegyen. Ugyanígy szigorúbban büntetné a 

negyedévenkénti ülés elmulasztását. A választások tisztaságát a helyi magisztrátus felü-

gyelete alá helyezné.
612

 

Szigorúbban betartatná az inasrendtartást, szerinte különösen a magas taxát kell 

letörni, az inas csak 2 Ft-ot fizessen szegődtetésnél, és ugyanekkor 2 Ft-ot a legényeknek a 

befogadásért, és úgy vélte, hogy nagyon szigorúan meg kell tiltani az inasok háztartásbeli 

foglalkoztatását.
613

 Ebben a tervezetben a 30 Ft-os céhfelvételi taxát illetően azt javasolta, 

hogy a könnyebbség végett ezt is két részletben fizesse ki az új mester, az első részletet a 

felvételnél, a másodikat fél év múlva; egyéb terhelésektől (például a lakomaadástól) men-

tesüljön.
614

 Az idegen helyről érkezett mesterek céhfelvételét is megkönnyítené, ha már 

egyszer céhtag valahol és mesterségbeli tudását bizonyította, taxa és próbaév nélkül köte-

lező lenne felvenni. Ez utóbbi rendelkezés már a birodalom és az örökös tartományok 

területén az 1732-es céhszabályozás óta működött, de a fentiekben láthattuk, hogy Magyar-

országon a legtöbb céh igyekezett akadályt gördíteni az idegen betelepülők ellen, sőt, 

Pozsony a bécsi céheket még a vásárairól is megpróbálta kizárni. 
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concredatur, nec obstare videtur, quin id ipsum porro quoque observari possit.” „Haec omnia autem non 

secus fiant, quam in praesentia commissarij per loci jurisdictionem ad id specialiter constituendi, et 

denominandi.” MNL OL C 25 No. 3. 
613

 „Praeterea ut ut aliqua contubernia majorem, et subinde longe excessivam pro tyronis susceptione ac 

demum emancipatione praetendant taxam, rationem tamen videri, cur tyro ultra praespecificatam pro singulo 

casu duorum florenorum taxam gravetur, cum et hanc nullo adhuc suo merito aut demerito verum in signum 

duntaxat alicujus recognitionis ad arcam dependere supponatur. Quantum ad fidejussionem vigore 

vetustiorum privilegiorum ea fuerat tyronis obligatio ut dum ad tyrocinium susciperetur, duos insuper fide 

jussores cum summae cautionalis determinatione pro casu profugij in resarticionem damni, statuere debuerit, 

unde non raro inconvenientiae et graves vexationes secutae, dum tyrone propter durius ne fors tractamentum 

profugiente, aut magistro rem suam oscitanter curante, innocens fidejussor damnum subinde etiam 

commentitiom praestare cogebatur.” MNL OL C 25 No. 3. 
614

 „Porro neomagister taxam magisterialem quae triginta florenos non excedet, sub initium adepti magisterij 

in medietate alteram vero ratam per decursu anni ad arcam dependet; omnibus alijs in reliquo 

commessaionibus et compotationibus penitus abrogatis.” MNL OL C 25 No. 3. 
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Több egyéb, kisebb rendelkezést is javasolt Gosztonyi: az árszabásokat utalják 

egyértelműen ismét a megyék hatáskörébe, és abba a céheknek ne lehessen semmilyen 

beleszólása. A legényektől szedett zászlópénzt és társpohárt szintén felülvizsgálatra 

bocsátotta, mivel szerinte ezek a szokások az amúgy is szegény legényeket erőn felül 

megterhelik. A céh szociális szokásait (tönkrement vagy beteg céhtagok segélyezése, öz-

vegyek iparűzési jogának megtartása, temetési szokások stb.) változatlanul hagyná, 

megtartásukat támogatja. 

Mint azt Gosztonyi István jelentésében említette, a legtöbb panasz a magas 

mesterfelvételi taxa miatt érkezett, ami helyenként 93-100 Ft között mozgott. 1761. február 

16-án egy körrendelet érkezett a szepesi kamara szerveihez,
615

 melyben visszaköszönnek a 

Gosztonyi jelentésére adott válasz pontjai: Mária Terézia utasította a kamarát, hogy a 

területén működő céheket a mesterfelvételi taxa körüli visszaélések miatt azonnali hatállyal 

oszlassa fel, céhleveleiket szedje be és új, uralkodói céhlevéllel lássa el őket. Az új 

céhlevelek a filiálékra nem lesznek érvényesek, azok visszaállítása nem történik meg, vagy 

megszűnnek, vagy önálló céhekként uralkodói céhlevelet fognak kapni. Mivel várható volt, 

hogy a céhek, vagy inkább a városok ellent fognak állni, Gosztonyi István helytartótanácsi 

tanácsos ismét személyesen látogatott el a kérdéses városokba, hogy ellenőrizze az 

uralkodói rendelet betartását. Gosztonyi Istvánt ezúttal azzal a jogkörrel is felruházták, 

hogy az ellentmondó céheket ott helyben feloszlathassa, és a céhek alapításában és felosz-

latásában sem a földesúr, sem a megye, sem a városi magisztrátus nem illetékes többé, 

csakis az uralkodó.
616

 Ehelyütt kell megjegyeznünk azt is, hogy míg 1726-ban és 1736-ban 

a helytartótanács a megyék és szabad királyi városok törvényhatóságaitól kértek 

vizsgálatot és jelentést, 1761-ben személyesen egy helytartótanácsi tanácsos és kollegái 

járják be az érintett területeket.
617

 Ennek oka elsősorban az volt, hogy míg az előző két, 

megyei vizsgálat során a jelentésekből a helyi, lokális viszonyok tűnhettek ki, addig 

Gosztonyi István és bizottsága országos méretekben, általános gazdaságfejlesztési 

programban gondolkodtak. 
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 MNL OL C 13 – Liber regius 1761. február 16. 
616

 MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. március 12. 
617

 Gosztonyi István természetesen nem egy személyben hajtotta végre a teljes céhszabályozást, egy 

munkacsoport irányítója volt. Munkatársai a cészabályozásban Szunyoghy János, Csiba Imre, Herle Ferenc 

és Kászony József helytartótanácsi tanácsosok voltak. 
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8.3. Gosztonyi István javaslatai 

 

A legnagyobb problémát a különböző taksák mértékének szabályozatlansága okozta. 

Gosztonyi vizsgálatai során úgy tapasztalta, hogy a legtöbb privilégiumlevél, melyet a 

céhek III. Károllyal megerősíttettek, nem tesz említést a taxa összegéről, így a céhek 

jogtalanul állítják, hogy kiváltságuk van a taxa összegének 100 Ft-ig terjedő meg-

határozására. III. Károly a taxa összegének megállapítását a helyi törvényhatóságokra, azaz 

a városok esetében a magisztrátusra bízta. Néhány céhlevél, így a Gosztonyi által már 

említett kassai mészárosok 1738-ban megerősített privilégiumlevele 110 Ft-ot 

engedélyezett, de Gosztonyi megismételte, hogy ez kirívó eset. 

A szepesi kamarával egyeztetve Gosztonyinak az volt a véleménye, hogy amíg 

minden megyében és városban nem szabályozzák egységesen a céhek visszaélésre okot 

adó kiváltságait, addig egy-egy céhet elszigetelt problémaként nem lehet hatékonyan 

kezelni. A helytartótanácsnak nem egyedi problémákat kell megoldania, nem egy-egy 

esetet kell orvosolnia, hanem egységesen, és ami a legfontosabb, országosan kell fellépni a 

céhek elavult és a szabad iparfejlődést és kereskedelmet akadályozó ártalmas kivált-

ságaival szemben. Gosztonyi összefoglalta a teendőket is:
 618

 

1. Az uralkodó által megerősített (legitimizált) céhek kiváltságait az állam értelemszerűen 

jóváhagyta. Ez azt jelenti, hogy ha a céh ettől eltér, törvényesen fel lehet, és fel kell lépni 

ellene.
619

 

2. A céhek kirívó taxáit azonnal meg kellene szüntetni. Itt Gosztonyi nemcsak a 100 Ft-ra 

rúgó mesterfelvételi taxára gondolt, soknak találta a mesterasztal árát, az inasfogadási 

összeget, a legénytársulatoknak fizetendő taksákat is. Azt javasolta, hogy ha a céhek nem 

fogadják el az uralkodó által meghatározott összegeket, azonnal fel kell oszlatni őket. A ta-

xa csökkentéséhez, és a céhek kényszerítéséhez azonban mindenképpen meg kell nyerni a 

magisztrátus, illetve a földesúr beleegyezését és együttműködését is.
620
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 Gosztonyi jelentése: BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
619

 „Ut universae cehae in gremialibus comitatuum locis, Regiij Privilegijs destitutae .. simpliciter 

abrogentur, et eo facto pro abrogatis et annullatio declarentur. … Quocirca expediens foret, si praevia 

benigna ordinatio modum etiam impetrationis Privilegiorum facilitans, … ut si intra decursum anni cives 

Opifices de Regio cehali Privilegio sibi non prospexerint, eo facto ab exercitio opificij sui suspendantur.” 

BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
620

 „Comitatus quidem aliqui in gremio sui contuberniorum non Privilegiatorum taxas antea licentiose desumi 

solitas, tanquam excessivas aliquo moderamine reducere conabantur.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: 

A céhszabályozás tárgyában 
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3. Gosztonyi aggályosnak találta a leánycéhek függését az anyacéhtől, mivel ez akadá-

lyozza a leánycéh fejlődését. Már korábban is az volt az álláspontja, hogy az uralkodó ne 

engedélyezze leánycéhek alapítását, most azonban határozott feloszlatásukat javasolja.
621

 

4. Fontosnak tartja, hogy az uralkodói privilégiumokkal rendelkező, az uralkodó utasítását 

követő és végrehajtó céheket megvédjék azoktól a céhektől, amelyek nem hajlandók a 

szabályokat betartani. Lehetségesnek tartotta ugyanis, hogy az engedetlen céhek gazdasági 

kényszert alkalmazhatnának az engedelmeskedőkkel szemben. Hiszen korábban is szám-

talan példát láthattak a konkurenciaharcra áruelkobzás, vásárról való kitiltás, nyersanyag 

felvásárlás stb. formájában.
622

 

5. Gosztonyi korábbi referátumában 30 Ft-ot javasolt a mesterfelvételi taxa összegeként, 

vizsgálatai során azonban ezt itt módosította 15 Ft-ra, a mesterebédet pedig 10 Ft ma-

ximális összegben állapította meg.
623

 

6. Habár a látópénzt és a keresztelőpénzt már eltörölték, és III. Károly elrendelte a 

legényeknek a végbizonyítvány kiadását, tapasztalatai szerint ezt sok helyen nem tartották 

be. Sok mester úgy próbálta magánál tartani legényét, hogy nem adott neki bizonyítványt, 

és így az nem mehetett el máshová munkát vállalni. Gosztonyi felhívta a figyelmet az 

említett rendeletek megismétlésére és betartatására. A látópénzzel kapcsolatban a céhek 

pedig arra hivatkoztak, hogy a privilégiumlevélben szereplő joguk a látópénz szedésére 

igen régi, és az uralkodó által is megerősített. (Ez elsősorban azokra a kiváltságlevelekre 

vonatkozik, melyeket III. Károly még a látópénzre vonatkozó rendelet kiadása előtt 

erősített meg.)
624

 

7. Magyarországon erősen dominált a céhek vallási jellege. Mária Terézia korában előtérbe 

került a céhekkel kapcsolatos vallásos problémák megoldása is. A királynő nem szívesen 

adott ki privilégiumlevelet protestáns céheknek, illetve a vegyes céhek protestáns tagjait is 

                                                 
621

 „Siquidem in gremio Comitatuum passim reperirentur forenses Magistri adscititijsi et in quantum alguj 

Cehae Legitimae, utpote intra regnum privilegiatae incorporati comperti fuerint, tales omnino ast pro sua 

duntaxat persona et citra ullam titulo filiationis aut alio praetextu praesumendam extensionem, in praehabito 

usu porro quoque relinquantur.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
622

 „... quatenus hac ratione illegitimae Cehae a privilegiatis distingunat, hocque compulsivo medio ipsi 

Contubernales, metu suspensionis aut plane cassationis perclusi adceleriorem Regij Privilegij impetrationem 

magis stimulentur.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
623

 „... licet jus taxm exigendi haberent nullum quatenus tamen latione Publici Civitatis status, aliqualem 

cehae speciam interea retinere valeant, praetensis cehis hoc pacto tantis per ad hoc tolerandis univesaliter ad 

summum flor. 15 titulo taxa Magisterialis desumendi concedantur, cum praendio ad valorem flor. 6. 

Magistris praebendo, tanto redimendo, nisi forte in Consuetudine minorem taxa, exigendi praefuissent.” BFL 

IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
624

 „... quemadmodum taxa Baptismalis vulgo Keresztelő Pénz item taxa operarum visitationis látopénz non 

attento eo, quod hae taxae nonnullis privilegijs regijs inserate fuerint admissae. et impune etactae, tandem 

jussu Regio velut Publico etiam Commercio praejudiciosae abrogatae fuerunt.” BFL IV. 1002. o – Vegyes 

céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
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kényszerítette a katolikus körmeneteken való részvételre. Gosztonyi kimondja: az összes 

céhlevélből töröljék el a vallási kérdésekre vonatkozó pontokat, hiszen az iparűzés szem-

pontjából a vallás lényegtelen, azaz egyenlő.
625

 

8. Gosztonyi eltörlendőnek tartotta azt a szokást is, hogy a mesterek özvegyeit, illetve 

leányait feleségül vevő legények, vagy a mesterek fiai fél felvételi taxát fizessenek. Sokan 

próbáltak bejutni ily módon a céhbe, de számos esetben ez sem biztosította a jelölt 

felvételét, melyből csak vita és panasz született. Ez a szokás akadályozza továbbá az 

egyenlő esélyek betartását is.
626

 

9. A vándorlás kérdésében Gosztonyi szintén az egységesítést javasolta. Szokássá vált, 

hogy a vándorlást pénzen megváltották, illetve az egyes céhek még azon mesterségen belül 

is eltérő időt szabtak meg. A pénzen való megváltást el kell törölni, a vándorlás idejét 

egységesen kell meghatározni három évben.
627

 

10. Végül azt javasolta, hogy a limitációkat országosan kell meghatározni, és az árak 

megállapítását mindenképpen ki kell vonni a megyék hatásköréből.
628

 

A februárban a szepesi kamarai adminisztráció területére kiadott körlevelet március 

16-án kiterjesztették minden magyarországi megyére, és a céhek új, egységesen 

szabályozott céhlevelet kaptak.
629

 A céhfelvételi taxa nem léphette túl a 30 Ft-ot. Mária 

Terézia ismét eltörölte a keresztelőpénzt a mesterek fiainak és az özvegyeket, mesterek 

leányait feleségül vevő legények könnyítéseként. Megtiltotta a vándorlás és a remek 

pénzbeli megváltását, a vándorlás idejét egységesen három évben maximálta. Felemelte a 

céhek bíráskodási jogát 4 Ft-ig terjedő ügyekben. A városi magisztrátusoknak és a földes-
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 „Siquidem in pluribus Privilegijs maxime vetustioribus, aut per catholicos privative olim impetratis Divini 

Cultus raro, aut superficialiter tandem fiat mentio, ideo in promotionem huius augmentumque, … 

cuiusquinque religiones sint, adamussim observeretur.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A 

céhszabályozás tárgyában 
626

 „Paradigma ad exigentiam cuiuslibet professionis a neo-Magistro, hoc is extraneus sit, sive Filius Magistri 

aut huius viduam vel Filiam ducens indispensabiliter , nulla ratione redimendum conficiatur. Omnes 

aliaeCommessationes et Compotationes euismodi denique dispendia Neo-Mgisztrum enervantia severe 

interdicantur.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
627

 „Commesatio et compotatio Tirocynij item Peregrinationis, et subinde Paradigmatis quaestuosa relaxatio, 

… ad aliqualem congruentiam reduci valeat, contentaneum fore, videretur a paritate.” BFL IV. 1002. o – 

Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
628

 „… proximum illorum mediumesse consvevit, ad arbitrariam rerum et operarum suarum pretij sine 

influxu tertij elevationem confugere.” BFL IV. 1002. o – Vegyes céhiratok: A céhszabályozás tárgyában 
629

 „Idcirco altefata Sua Majestas SSma benigne resolvere, atque una clementer mandare dignata est: ut 

quamadmodum universae Cehae in Gremialibus Comitatus huius Locis Privilegiis regiis destitutae indilate 

abrogentur, pro abrogatisque et annullantis declarentur, illarumqur praetensa privilegia Articuli et quocunque 

sub praetextu prae manibus habitae constitutiones per praeattactos D. Vestras recipiantur, et Regio huic LLi 

Consilio transmittantur, ita opificum contubernia regulandi jure et facultate per Leges regni soli Matti Caeo-

Rae reservata existente, nullae in posterum Mechanicorum cehae per Magistratum Comitatensem, tanto 

minus per Dominos Terrestres errigantur, aut absque praevia benigni Privilegii Regii Concessione 

regulentur.” MNL OL C 13 Liber regius 1761 – 1761. március 16.; MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. 
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uraknak ezentúl tilos volt céhartikulusokat kiadni. A filiák megszűntek, önállósodtak, új 

céhek alapítása pedig csak az uralkodó engedélyével történhetett.
630

 Az 1761 márciusában 

kiadott és azután többször is megismételt céhrendeletekben Gosztonyi javaslatai tük-

röződnek vissza, annál is inkább, mivel Mária Terézia parancsára személyesen ment ki a 

felső-magyarországi városokba, hogy megvizsgálja a céhek működését és állapotát, így 

első kézből származó tapasztalati igen fontosak voltak. 

1761 folyamán a március 16-i rendeletet többször megismételték, és egy-egy 

kiegészítéssel, módosítással is ellátták. Így kiegészítésként került bele az, hogy a kül-

földiekre, illetve az ország más területeiről érkezőkre a céhek nem kényszeríthették rá saját 

privilégiumaikat. A szabad királyi városokban pedig elrendelték, hogy a céhekkel 

kapcsolatban hozott uralkodói utasítással ellenkező hivatalnokokat azonnal függesszék fel, 

fizetésüket vonják meg. Az uralkodói céhlevéllel nem rendelkező céheket feloszlatták, a 

jövőben pedig kizárólag csak az uralkodó alapíthatott céheket.
631

 1761 szeptemberében 

Gosztonyi István jelentést küldött az uralkodónak arról, hogy a szabályozás rendben zajlik, 

a céhek engedelmeskednek.
632

 

A céhlevelek bekérése, az új privilégiumlevelek kiadása hosszabb időt vett igénybe. 

1764-re úgy tűnt, a folyamat a végéhez közeledik. 1764. július 6-án Gosztonyi István 

benyújtotta Mária Teréziának „Projectum regulandorum Articulorum cehalium” címmel 

az egységes céhprivilégiumokról készült tervezetét.
633

 A tervezetet néhány helyen átfo-

galmazva, de a lényegét tekintve változatlan formában Mária Terézia elfogadta, és 1764. 

augusztus 1-jén királyi rendeletként kiadta.
634

 

A rendelet meghatározza, hogy  

1. A céhek hogyan és milyen kísérettel, felszereléssel, létszámban stb. vegyenek részt a 

katolikus körmeneteken, miséken. A miséken való részvétel azonban minden céhtag és 

legény, inas számára kötelező volt. Általában a céheket ebben az esetben a rendelet 

meghagyta a korábban kialakult gyakorlatukban.
635

 Míg a Projectum 15 dénár maximális 
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 MNL OL C 13 Liber regius 1761 – 1761. február 23.; MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. február 16. 

Circularia; MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. március 16. 
631

 MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. 
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 MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1761. szeptember 7. 
633

 MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Projectum 
634

 MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Supplementum 
635

 „…quemadmodum haec et simila omnino salutaria sunt, porbationemque merentur, ita in iis porro quoque 

relinquantur.” MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Supplementum 



162 

 

büntetést javasol a szabályokat be nem tartóknak, addig a Supplementum megmarad a 

hagyományos, viaszban fizetendő büntetés mellett.
636

 

2. A rendelet kötelezővé teszi a negyedévenkénti céhgyűlést az összes céhtag jelenlétével. 

Ennek elmulasztása esetén maximálja a büntetést: a mesterek 50 dénárt, a legények 25-öt 

fizetnek, céhmesterválasztó gyűlés elmulasztása esetén a mesterek 85, a legények 42 dénár 

büntetéssel tartoznak. A régi céhmester mellé két másik jelöltet kell állítani, ezekből 

választ a céh közössége új mestert, akinél a céhláda kulcsai lesznek.
637

 

3. Az inasfogadásnál az inasnak be kell mutatnia születési igazolásait, két vagy három évig 

szolgál, majd ezután legénnyé válik. Idejének leszolgálása után a mester köteles 

felszabadítani és bizonyítványt adni neki. Házimunkára az inas nem fogható.
638

 Régen 

szokás volt két kezest állítani az inasfogadáskor, de ha az inas megszökött, nemegyszer az 

ártatlan kezes is tönkrement miatta, mert neki kellett a károkat megtérítenie, ezt a továb-

biakban nem engedik meg.
639

 

4. Ha egy legény felvételét kérte a céhbe, elsőként polgárjogát kellett igazolnia. A mes-

terfelvételi taksa pedig nem lehetett több 30 Ft-nál, melyet két részletben kellett fizetnie: a 

felvételkor a felét, és egy éven belül a másik felét.
640

 A Projectum azt javasolta, hogy azok 

a céhek, melyek 30 Ft-nál kevesebb taxát szednek a mesterfelvételért, maradjanak meg az 

alacsonyabb összegnél. Ez azonban a Supplementum-ba nem került bele: bár ezek a céhek 

rosszabbul jártak, de az egységesítés miatt szükséges volt a taksák egységessé tételére is. 

                                                 
636

 „Quaestioni vero illi subinde occurrenti: cujusnam videlicet speciei debeat esse cera titulo mulctae 

desumenda?” MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Supplementum 
637

 „ab uni autem vel altero concursu absque sufficienti causa semet absentantes mulctandi venient, ita tamen 

ne mulctae magistri Denarios 50. sodalis vero si acceritus fuerit d. 25 excedat.” „Apud Cehae magistrum se 

insinuans, pro convocatione contubernij Magister quidem Denarios 85. Sodalis vero 42. praevie dependendos 

habebit.” „Idem Cehae Magister cum aliis duobus Magistris candidetur, e quorum numero Cehae Magister 

communibus reliquorum Magistrorum suffragiis eligetur, cui demum rite electo clavis arcae resignabitur.” 

MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Supplementum 
638

 „…aeque duos florenos inclusa his Testimonialium super rite exacto Tyrocinio dari Consvetarum Taxa ad 

arcam cehalem dependere tenebitur, post híec ulterioris experientiae causa duorum aut pro exigentia 

professionis institui, pulrium etiam annorum suscepturus peregrinationem. Subinde vero Magister cavebit, ne 

Tryinem durivis tractet aut plus ad obeunda servitia domestica, quam condiscendum opificium compellat, 

quin potius velut etiam bonus pater familias ut par est, eundem instituere contendat.” MNL OL C 25 Idealia 

No. 3. 1764. – Supplementum 
639

 „Fuerat quidem vigore potissimum vetustiorum privilegiorum ea Tyronis obligatio, ut dum ad Tyrocinium 

susciperetur, duos insuper fidejussores cum Summae cautionali determinatione statuere debuerit. Unde non 

raro inconvenientiae et graves vexationes secutae … innocens fidejussor damnum praestare cogebatur.” 

MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – Supplementum 
640

 „Hactenus candidatus priusquam per contubernium Neo-Magister declarabitur, Loci Jurisdictione, aut 

respective civico Magistratui pro jure Concivilitatis eidem impertiendo praesentabitur. Porro Neo-Magister 

Taxam Magisterialem, quae triginta fnos non excedet, sub initium adepti Magisterii in medietate, alteram 

vero ratam per decursum Anni ad arcam Cehalem dependet.” MNL OL C 25 Idealia No. 3. 1764. – 

Supplementum 



163 

 

5. A mesterek fiait, vagy mester leányát, özvegyét feleségül vevő legényt a rendelet nem 

mentesíti a vándorlási kötelezettség alól, de a céhbe állásnál csak fél taksát kellett fizet-

niük. Az özvegy mesternét feleségül választó legény teljes jogon örökölheti az elhunyt férj 

helyét a céhben, de fél taksát kell fizetnie.
641

 

6. A vidéki mestereket fél taksa lefizetése ellenében köteles a céh felvenni.
642

 

7. A beteg vagy elszegényedett mesterek megsegélyezésére vonatkozó, a céhprivilégiu-

mokban a középkor óta jelen lévő szokásokat a rendelet megtartja: ha egy mester pénz-

zavarba kerül, a céhládából segélyezik, ha beteg, a céh tartozik alá legényt adni, aki 

dolgozik helyette.
643

 Ugyanígy megtartja a rendelet a temetésre és az özvegyekre 

vonatkozó hagyományokat is. Ha egy özvegy magára marad, a céh gondoskodik számára 

legényről, férje műhelyét is tovább viheti.
644

 

A továbbiakban a rendeletnek még arra is volt gondja, hogy a hasonló mesterséget űző 

rokon szakmákat világosan elkülönítse: ács és asztalos, kovács és lakatos, magyar és német 

szabó, csizmadia és varga, magyar és német süveges, fehér és vörös tímár, nyereggyártó és 

szíjgyártó munkaköre és árucikkei világosan szétválasztásra kerülnek. A készáruk limi-

tációját nem egységesítik országosan, hanem az 1659. évi 71. tc.-re és az 1715. évi 79. tc.-

re hivatkozva a rendelet ezeket ismét a megyék hatáskörébe utalja. 

Az augusztus 1-jén jóváhagyott tervezetet „Supplementum”, azaz kiegészítés címen 

illették, mert, amint a bevezetőjéből is kiderül, az 1761. februárban és márciusban kiadott 

körrendelet kiegészítésének, mintegy tisztázatának tekintették. Ez is arra utal tehát, hogy 

Mária Terézia 1761-1764 között több lépcsőben, és nem egyetlen rendelettel rendezte a 

céhügyeket. A régi céhleveleket fokozatosan bevonták és ezek helyébe egy uniformizált, 

általános rendelkezéseket tartalmazó céhlevelet adtak ki. 1764. augusztus 16-i dátummal 

Eszterházy Ferenc jelentést írt Mária Teréziának arról, hogy a céhszabályozás, a céhek 
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egységesítése, az új céhlevelek kiadása befejeződött.
645

 Mária Terézia céhszabályozási 

politikája eredményesebb volt, mint III. Károly kísérletei, mivel erélyesebben lépett fel az 

engedetlen törvényhatóságokkal szemben, másrészt, mivel a gazdasági fejlődés is a céhek 

elavult kiváltságai megszűnésének és a céhes keretek bomlásának, a szabad iparfejlődés-

nek az irányába mutatott. 

 

8.4. A céhreform közvetlen hatásai; kitekintés 

 

A céhes visszaélések felszámolása, a meghagyott artikulusok és keretek egysége-

sítése kedvezően hatott mind a céhen belüli, mind a céhen kívüli iparűzésre. Ennek hatása 

elsősorban az 1770-es évektől kezdődően mutatkozott meg, a manufaktúrák számának 

gyarapodásával, a céhen kívül rekedt „kontár” iparosok munkalehetőségének bővülésével, 

a céhen kívüli iparűzési engedélyek kiadásának gyakoribbá válásával. 

A céhek állami szabályozása, III. Károly, Mária Terézia és II. József iparpoli-

tikájának eredményei a 18. század vége felé kezdték éreztetni hatásukat. A század elején új 

lendületet vett a még néptelen települések fejlődése, húsz-harminc év alatt a céhes ipar 

ezekben a régiókban felzárkózott az ország egyéb területeihez. A korszakunk elején 

teljesen elpusztult Pesten a 19. század elejére például a luxusipart és a nem közvetlen 

termelésre dogozó céheket leszámítva már 1592 kézműves dolgozott.
646

 Ugyanez a fejlő-

dés figyelhető meg egy újszerzeményi területen újjátelepülő mezőváros, Tolna esetében is. 

Tolna megye sem 1726-ban, sem 1736-ban nem küldött jelentést a helytartótanács 

felmérésére, az elnéptelenedett megyében alig volt élet. A század végére Tolna mezőváros 

nemcsak a környék, hanem az egész megye kézműipari központjává vált, a II. József-kori 

népszámlálás adataiból kiderült, hogy a lakosság jelentős része kézműiparral foglalkozott, 

és bizonyos iparágakban az egész megyét megfelelően el tudta látni.
647

 

1761 után az általános problémákat jelentő céhek már nem akadályozták a céhen 

kívüli ipar, a gazdaság fejlődését. Köszönhető volt ez részben a királyi rendeleteknek, az 

ezeket be nem tartó céhek feloszlatásának, a törvényhatóságok erősödésének a helytar-

tótanáccsal való együttműködésüknek. Mindezek a tényezők a céhes keretek fellazulásá-

hoz, a céhen kívüli ipar spontán fejlődéséhez vezettek. 
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Dóka Klára az 1761-től kezdődő időszakot a céhes iparból a manufaktúrák korába 

való átmenetnek nevezte, amely 1813-ban, I. Ferenc céhrendezésével zárult le. Erre az 

időszakra az jellemző, hogy az erősödő állami befolyással a céhes keretek egyre inkább 

túlhaladottá válnak, a céhen kívüli ipar virágzásnak indul, a céhek nem tudják már felvenni 

a versenyt a konkurenciával (kontárokkal, gyárakkal, manufaktúrákkal).
648

 

Még 1736-ban gróf Károlyi Ferenc vetette fel elsőként annak lehetőségét, hogy 

Sopron, Ruszt, Kőszeg, Pozsony, Bazin, Modor, Nagyszombat, a bányavárosok, Buda, 

pest, Esztergom, Eger, Győr, Komárom, Trencsén, Puchó, Zolna, Tótújhely helységekben 

vagy ezek térségében lenne lehetőség manufaktúra alapításokra, mert ezeken a területeken 

meghatározott iparágakban rendelkezésre áll a nyersanyag, és a terület nagyobb népes-

ségére való tekintettel a munkaerő. Károlyi Ferenc szerint az Eszterházy, Pálffy, Erdődy, 

Kollonich, Batthyány családoknak lenne is elég tőkéjük ilyen vállalkozásokhoz. Valamint: 

„Az Hazában levő elsőb úri rendeket is adhortállya az Consilium, maguk hasznára, 

Felséges Urunk istenes intentiójának secundatiójára, magok dominiumiban az kívánt 

manufacturákat fel állítani igyekezzenek.”
649

 

Az 1750-es évekre Csehországban és az örökös tartományokban már legalább annyi 

főúri alapítású manufaktúra működött, mint amennyi állami. A csehek manufaktú-

raalapítási kedve oly mértékű volt, hogy 1753-ban Prágában Lotharingiai Ferenc javas-

latára önálló Manufaktúrahivatalt állítottak fel.
650

 Magyarországon ezzel szemben korsza-

kunkban nincsenek manufaktúrák (Lotharingiai Károly kísérleteinek kivételével), ezeknek 

alapítására elszórtan az 1770-es években, nagyobb számban az 1790-es évektől kerül 

sor.
651

 A 18. század végére már jelentős textilmanufaktúrák működnek az országban.
652

 Az 

1764/65-ös országgyűlésen már maguk a rendek kérték Mária Teréziát, hogy támogassa a 

manufaktúraalapításokat. Az Államtanács megosztott volt a kérdésben. Habár a Staatsrat 

hatásköre nem terjedt ki Magyarországra, de elkerülhetetlen volt, hogy az összbirodalmi 

gazdaságban gondolkodó Államtanácsban ne merüljenek fel Magyarország jövőjével 

kapcsolatos kérdések is. Gróf Borié fogalmazta meg a legpontosabban, mit is jelentett ez 

az összbirodalmi gazdaságszemlélet: „Végül Magyarország is csak egy olyan tartomány, 

mint a többi, melynek Őfelsége a közös uralkodója és az anyja, vagyis ezt az országot sem 

zárhatjuk ki az anyai gondoskodásból, hanem inkább arra kell törekednünk, hogy 
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hasznosan vegye ki részét a munkából.”
653

 Támogatták volna az iparfejlesztést Magyaror-

szágon, csakhogy, mint Kaunitz gróf megjegyezte: a haszon az adómentes nemességet 

gazdagítaná.
654

 Ami az állami támogatást és megrendeléseket illeti, Grassalkovich Antal 

kamaraelnök egy 1768. november 27-én kelt levelében azt írta Mária Teréziának: a magyar 

kamarának nem áll módjában a gyáralapításokat támogatni, sem a hazaiakat, sem a 

külföldről betelepülni óhajtókat.
655

 

1770-ben Mária Terézia utasítására a kamara és a helytartótanács elkezdte összeírni 

az ország területén működő iparosokat iparágak szerint, és ebbe már nem csak a céhes 

iparosok tartoztak.
656

 Sajnos az összeírás nem készült el valamennyi megyében és 

városban, ezért nem értékelhető országos következtetések levonásával. 

1770-ben Mária Terézia elrendelte, hogy a házas legények, amennyiben a céhek nem 

adnak nekik munkát, saját maguk kereshetnek megélhetést, hogy családjukat el tudják 

tartani.
657

 Ezzel a rendelettel Mária Terézia hivatalosan is megnyitotta az utat a céhen kívül 

tevékenykedő legények törvényes munkavállalása előtt, vagyis nem tartoztak többé a 

kontár kategóriába, bárhol szabadon vállalhattak munkát, ha birtokukban volt a szakmai 

végzettségüket igazoló végbizonyítvány. 

A magyar gazdaság fejlesztésére Mária Terézia egy gazdasági bizottságot állított fel, 

melynek elnöke Csáky György volt. Ez a bizottság 1774-ben ismét kiküldte azokat a 

kérdőíveket, melyeket 1770-ben a kamarának kellett volna kitöltetnie. A kérdőív pontjai 

arra vonatkoztak, milyen gyárak és manufaktúrák találhatók az országban és hol, és ezek 

milyen minőségű árut és mekkora mennyiségben állítanak elő.
658

 A városok mind azt 

jelentették, hogy náluk nincs se gyár, se manufaktúra. Eperjesen csak „miseri pannifici” 

találhatók, akik „in suffcientia” termelnek. Szentgyörgy iparosai csak a város szükségleteit 

elégítik ki. Székesfehérváron „nulla fabrica habentur”. Ruszt jelenti, hogy „in exigua 

Ciuitate hucce nulla merces fabricentur”. Általában megállapítható, hogy elsősorban a 

ruhaipar, cipőipar, szerszámkészítő iparágak képviselői találhatók nagyobb számban, de 

mint Baranya megye összefoglalta, ezek csak „in domesticos usus absumantur”.
659
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A felküldött jelentések kiértékelésekor a gazdasági bizottság megállapította, hogy 

„ama királyságban igen kevés manufaktúrát avagy gyárat találhatnak, melyek áruikat az 

örökös tartományokba szállítják”.
660

 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy 1761 után Magyarországon megindult egy 

lassú fejlődés a céhen kívüli iparban, amit Mária Terézia gazdasági intézkedései is 

segítettek. Az 1761. évi céhrendeletek és céhszabályozás egy több évtizedes folyamat 

végére tettek pontot, melynek során a céhes keretek felbomlottak, és a Dóka Klára által 

megadott időintervallumban, azaz 1761-1813 között megindulhatott a manufaktúrák, a 

gyáripar szabad fejlődése. 
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9. Az állami céhszabályozás folyamata és eredményei 

Pest-Buda szabad királyi városok példáján 

 

9.1. Pest-Buda céhei az újonnan települt városokban 

 

Vizsgálatunkhoz Buda és Pest szabad királyi városokat választottuk. Választásunkat 

indokolja a források gazdagsága, ami árnyaltabb elemzést tesz lehetővé, valamint az a 

tény, hogy a két város a 18. században olyan céhekkel rendelkezett, amelyek a török 

felszabadító háborúk után szinte mind új alapításúak voltak, ezért nem kötődtek több száz 

éves múltjukhoz és hagyományokhoz, éppen ezért logikusnak tűnik, hogy már az új 

irányvonalat képviselő céhpolitika mentén szerveződtek és működtek. Ezért a vizsgálatok 

során azt várnánk, hogy a fenti okok miatt III. Károly és Mária Terézia rendeleteit egy 

ilyen „új” céhrendszeren belül könnyebb volt érvényesíteni és emiatt a két város példája 

nem általánosítható. Azonban a Buda és Pest szabad királyi városok céhes életének részle-

tesebb vizsgálata során látni fogjuk, hogy még az ilyen új alapítású társulások esetében is 

milyen komoly szerepet játszanak általában véve a céhes hagyományok és a középkor óta 

változatlan formában fennálló szervezeti keretek. A század közepére már a pest-budai 

céhekkel kapcsolatban is hasonló problémák merülnek fel, mint például a szepességi 

városok céheivel kapcsolatban Gosztonyi István jelentéseiben. Tehát elmondható, hogy 

harminc év alatt a pest-budai céhek is bekapcsolódtak az általános tendenciákba, a leány-

céhek megjelenésével, a kereskedés és a migráció, a más városokkal való céhes 

kapcsolatok révén mintegy betagozódtak a céhfejlődés irányvonalába. Hogyan zajlott le ez 

a folyamat? 

A legtöbb, 18. század első felében ismert budai és pesti céh az 1690-es évek végén 

kért uralkodói céhlevelet, és bár ezek a céhek túlnyomórészt még más településeken 

(elsősorban Pozsonyban, Kecskeméten, Nagykőrösön stb.) működő főcéhek leánycéhei 

voltak, hamar önállósodtak anyacéhüktől. Ritkább mesterségek esetében előfordult, hogy 

több település mesterei tömörültek egy céhbe, például a Pest megyei molnárok, vagy 1716-

ban Buda, Pest, Székesfehérvár, Esztergom és Vác cukrászai alkottak egy közös céhet.
661

 

Egy 1696-os összeírás szerint Pesten az iparosok száma 40%,
662

 egy 1714-ben történt 

összeírás szerint Budán az adófizetők 36,9 %-a foglalkozott iparűzéssel,
663

 de ezek nem 
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mindegyike volt céhtag, sőt, polgárjogot sem mind kaptak. 1722-ben egy újabb összeírás 

szerint a következő céhek működtek Budán: gyógyszerész, fürdős, borbély, pék, kőfaragó, 

könyvkötő, órás, puskaműves, sörfőző, halász, mészáros, kádár, kertész, szatócs, arany-

műves, csatkészítő, fazekas, kalapos, kereskedő, szűcs, gombkötő, rézműves, kocsis, mé-

zeskalácsos, fehér tímár, festő, kőműves és kőfaragó, molnár, muzsikus, szíjártó, nye-

regkészítő, szappanfőző, kötélverő, hajós, lakatos, kovács, szabó, zsinórkészítő, cipész, 

harisnyakötő, asztalos, esztergályos, posztókészítő, bognár, takács, vörös tímár, csizmadia, 

ónöntő, fésűkészítő, órás, ács.
664

 

Már a felsorolásból is figyelemreméltó információkat kaphatunk. Kisebb váro-

sokban, kisebb lakosság létszám mellett például a fürdős, borbély, gyógyszerész mes-

terségek közös céhbe tömörülnek, Budán viszont önálló céheik voltak. Ez arra utal, hogy a 

lakosság létszáma és igényei lehetővé tették a mesterségek önállósodását. Ugyanez 

érvényes a lakatos és órás céhekre is, ott, ahol az órásmesterek önállóan megélni nem 

tudtak, kenyerüket lakatosként keresték, és csak mellékfoglalkozásuk volt az órajavítás. Az 

aranyműves céh és az önálló zsinórkészítő céh a lakosság életszínvonalának, vagyoni 

állapotának és magas igényeinek mércéje: csak gazdag polgárok engedhettek meg 

maguknak drága arany- és ezüstneműt, a zsinórkészítő céh pedig ott tudott önállóan 

megélni, ahol sok ruhát készítettek. A muzsikusok céhe a magas kulturális színvonalra 

enged következtetni, másik muzsikuscéhet Magyarországon a század végéig nem is 

ismerünk. 

Az 1720-as évek elején a helytartótanács feladata lett az ország gazdaságának és 

ezen belül céhes iparának fejlesztése. Pest és Buda szabad királyi városként nem tartozott a 

helytartótanács joghatósága alá, de III. Károly és Mária Terézia céhrendeleteit a 

városoknak is végre kellett hajtaniuk, amit a helytartótanáccsal együttműködve a többi 

szabad királyi városhoz hasonlóan itt is a magisztrátusnak kellett felügyelnie. 

Az előzőekben már említett, 1726-ban elvégzett helytartótanácsi felmérés 

alkalmával
665

 a budai tanács úgy nyilatkozott, hogy a városnak nincs szüksége iparosokra 

és nem áll módjukban az ipart fejleszteni.
666

 Tekintve a fentebbi felsorolást, valóban 

sokféle céh működött Budán, és nyilvánvalóan nemcsak a helyi lakosság, hanem a 

környező települések igényeit is kielégítették. Talán a konkurencia volt az oka annak, hogy 
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ugyanakkor a megyei tisztviselők úgy ítélték meg, Budának szüksége lenne iparosok 

betelepítésére.
667

 

Pest városa azt állította jelentésében, elegendő számú iparosa van, csupán csapóra 

lenne szükségük.
668

 Pest megye tisztviselői azonban Pest városába is nagy létszámú iparos 

betelepítését javasolták,
669 

melynek oka a városi konkurencia letörése, a vidéki mesterek, 

az ún. Landmeister-ek céhbe jutásának megkönnyítése lehetett. Elmondható ugyanis, hogy 

a 20-as évek derekára a pest-budai, de elsősorban a budai céhek az újszerzeményi 

területeken már maguk is anyacéhként jelennek meg, kiterjedt leánycéh-hálózattal és egyre 

bővülő vonzáskörzettel. 

Az 1730-as években a többi céhhez hasonlóan a pest-budai céhek céhleveleit is 

bekérte a helytartótanács.
670

 Mivel többnyire új alapítású céhekről volt szó, már minden 

céhlevél uralkodói megerősítést kapott, a helytartótanács ezért elsősorban azt ellenőrizte, 

nincsenek-e benne olyan kiváltságok, melyek ellentmondanak III. Károly rendeleteinek.
671

 

Megállapíthatták azonban, hogy a pest-budai céhekkel kapcsolatos problémák ugyan-

olyanok, mint az ország egyéb területein működő, esetenként sokkal régebbi alapítású 

céheké. 

 

9.2. A pest-budai céhek jellemző problémái és ezek megoldása 

 

Pest-Buda esetében, akárcsak a többi céhnél, általános problémát jelentett a magas 

mesterfelvételi taxa, szinte minden esetben csökkentette. A céhlevelek felülvizsgálatával 

párhuzamosan sor került a vásárokon való visszaélések (látópénz szedése, idegen céhek 

áruinak elkobzása) megszüntetése, melyre, miként azt látni fogjuk a későbbiekben, 

különösen a két város vonzáskörzetében működő leánycéhek panaszkodtak. Kisebb 

problémaként jelentkezett Pest-Budán a rokon mesterségek hatásköri szétválasztása, de a 

legáltalánosabb probléma a céhbe való bejutás akadályozása volt. 

Utóbbi problémával foglalkozott a helytartótanács a legtöbbet. Mivel minden esetben 

egyedi ügyekről volt szó, mindegyiket egyenként kellett kivizsgálni és elbírálni. Mint már 

fentebb többször említettük, a helytartótanács kénytelen volt a magisztrátus segítségét is 
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igénybe venni, márpedig a városi tanács nem mutatott nagy segítőkészséget, de maguk a 

céhek is nagyon ötletesnek bizonyultak a helytartótanács rendelkezéseinek kijátszásában. 

A céhleveleket többnyire mindegyik céh beküldte a magisztrátuson keresztül a 

helytartótanácsnak felülvizsgálatra. Nemcsak Pest-Budán, több helyen is láthatjuk, hogy ha 

a helytartótanács még el is fogadta és változtatás nélkül visszaküldte a céhlevelet, a 

kancellária mégis felülírta azt. Így például 1744-ben a budai asztalos céh felküldte privi-

légiumlevelét a helytartótanácsnak, és az mindent rendben talált, továbbküldte uralkodói 

jóváhagyásra, azonban a kancellária mégis jelentős módosításokat eszközölt. Kifogásolták 

például, hogy a céhtagok a két év vándorlást megválthassák. Súlyos problémának találták, 

hogy a városi mestereknek 30 Ft-ot kellett fizetniük a tagfelvételért, míg a vidéki 

Landmeister-ek 15 Ft-tal tartoztak. A kancellária az alacsonyabb taksában a céhnek azt a 

törekvését látta, hogy elűzze a városból a konkurens asztalosokat vidékre, annál is inkább, 

mivel magában a városban csupán négy mestert találtak. Megjegyzendő azonban, hogy a 

csökkentett tagfelvételi díj a céhen belül eltérő jogállást is jelentett.
672

 A céhnek azt a 

szokását is eltörölték, hogy egy mester csak egy legényt tarthat.
673

 

A budai nyereggyártó céh esetében mind a helytartótanács, mind a kancellária 

csupán egyetlen tételt kifogásolt: az özvegyekkel való bánásmódot. A bevett szokások 

szerint a mester özvegye addig gyakorolhatta mesterségét saját jogán, míg újból férjhez 

nem ment, és a céhmester kötelessége volt műhelyét megfelelően képzett legénnyel ellátni. 

A két hatóság meghagyta az özvegy jogát a mesterség gyakorlására mindaddig, míg ő 

maga úgy nem döntött, hogy abbahagyja azt.
674

 

Jogos kifogás merült fel a budai fazekas és fésűs céh céhlevelével kapcsolatban. 

A céh bécsi leánycéhből önállósult budai főcéhvé, de megtartották a bécsi kiváltságlevél 

szövegét, melyben a céhes költségeket eredetileg Pfenningben határozták meg. Ez a pénz-

nem Magyarországon nem volt használatban, ezért a helytartótanács akkurátusan 

átszámoltatta a Pfenninget dénárba, s már ezekkel az új összegekkel adták vissza a 

kiváltságlevelet.
675

 

A tímárok esetében a magas inasfelszabadítási díjat törölték el, 15 Ft-ról 2 Ft-ra 

csökkentették.
676

 Mint említettük, a magas taxákkal szinte minden céhnél probléma volt. 
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A tímárokon kívül csökkentették a felvételi díjakat például a szappanfőzőknél: az inas 

felszabaduláskor fizetett 32 Ft-ját eltörlik, és csak egy mesterasztallal tartozott, a legények 

közé kerülésekor pedig maximum csak 4 Ft-ot fizetett.
677

 A posztómetszők céhében a 

felszabadult inas 8 Ft-ot, a legény 4 Ft-ot fizetett, ezt csökkentették az inasok esetében 4, a 

legények esetében 1 Ft-ra.
678

 A budai süvegesek 40 Ft-os mesterfelvételi taxáját 30 Ft-ra 

redukálták, és esetükben még azt a kiváltságukat is eltörölték, mely szerint a céhben 

összesen csak hét mester dolgozhat.
679

 A szabók mesterfelvételi taxáját szintén 30 Ft-ban 

maximálták, és mivel a helytartótanács úgy találta, a céh jól intézi a belső viszálykodások 

megoldását, a céh 1 Ft-ig terjedő bíráskodási jogát 2 Ft-ra emelte.
680

 A legényeket túlzottan 

büntető ács céh esetében a büntetések mértékét 2 Ft-ban (vagy ennek megfelelő 

mennyiségű viaszban) határozták meg.
681

 A pesti szappanfőző céh kirívóan magas, 60 Ft-

os mesterfelvételi taxáját 1741-ben 30 Ft-ra csökkentették, és még ekkor is szükség volt 

arra, hogy a céh esetében ismételten megtiltsák a látópénz szedését.
682

 

A vizsgálatok során a legtöbb kifogás a budai kádárokkal kapcsolatban merült fel. 

A helytartótanács a céhlevél szinte minden pontjában talált javítanivalót. A céh nagy súlyt 

fektetett az engedetlen vagy rossz magaviseletű legényeket és inasokat sújtó különböző 

büntetések típusára és mértékére, melyeket főleg viaszban kellett törleszteni. Ezeket a 

büntetéseket a helytartótanács jelentősen csökkentette. Ugyanígy csökkentésre került a 

legény felszabadulásakor fizetett taxája, 4 Ft-ról 2 Ft-ra, a mesterfelvételi taxát 30 Ft-ban 

határozták meg, a mesterasztal árát pedig 10 Ft-ban maximálták. Az özvegyek ugyanolyan 

jogokat kaptak a mesterség gyakorlására, mint amilyeneket a nyereggyártóknál láttunk. 

A 3 évi vándorlást kötelezővé tették, nem lehetett pénzen megváltani, és ennek teljesítése 

után a legénynek maximum még 3 évig kellett mesterénél maradnia. Általában a legé-

nyekkel kapcsolatban megjegyezte a helytartótanács, hogy a céh nagyon szigorú velük 

szemben: egyrészt a büntetések is főleg a legények ellen irányultak, másrészt kiviláglott a 

céhlevélből, hogy a vándorlás elvégzése után hosszú évekig szolgáltak még a mesternél, 

mielőtt jelentkezhettek volna mesternek a céhbe.
683

 

A rézműves céh privilégiumlevelének felküldésekor 1747-ben kérvényezte, hogy 

protestáns tagjai kapjanak felmentést a katolikus körmeneteken való részvétel alól. Privi-
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légiumlevelüket a helytartótanács kisebb változtatásokkal elfogadta, a protestánsok pedig 

megkapták az engedélyt a távolmaradásra.
684

 A magisztrátus válaszlevelében tudomásul 

vette a rendelkezéseket, habár a protestánsoknak tett ilyen jellegű engedmény egyáltalán 

nem volt gyakori.
685

 

A helytartótanácsnak sok esetben hatásköri vitákat is kellett tisztáznia. Az 1740-es 

évek elején a szabó céh úgy döntött, hogy német és magyar szabó céhre oszlik, és kérték a 

helytartótanács jóváhagyását. Sajnos, nem derült ki sem a kérvényből, sem a helytar-

tótanács vizsgálatából, hogy a különválás nemzetiségi alapon történt-e, vagy német és 

magyar divatú ruhákat készítő szabókról volt-e szó.
686

 

Érdekes eset az 1740-es években a takácsoktól levált fésűs céh panasza, amely 

panaszt tett a pozsonyi fésűs céh ellen, mert a pozsonyiak ugyan nem tartoznak a budai 

céhhez, ennek ellenére rendszeresen idejárnak a vásárokra, és elveszik az ő munkájukat. 

A pozsonyi céh viszont arra panaszkodott, hogy a budaiak elkobozzák áruikat a vásárokon. 

Mivel a helytartótanács hiába próbált közvetíteni közöttük, a két céh végül egymás között 

példa nélkül állóan oldotta meg a problémáikat, összefogtak a szintén konkurens eszter-

gomi és váci fésűs céh ellen, és felosztották egymás között a piacot. Ismétlem, a példa 

egyedülálló, az ország más területein nem ismert, hogy a konkurenciaharcot a két 

legerősebb céh ilyen módon oldotta volna meg. Buda vonzáskörzetébe került Óbuda, Pest, 

Pécs, Tolna, Szekszárd, Kecskemét, Gyöngyös, Eger, Kassa, Debrecen, Eszék és Péter-

várad. A Dunántúl többi része a pozsonyi céh felvevőpiaca lett. Megállapodtak abban is, 

hogy a két céh fogadja egymás legényeit is, és ha ezekkel valami gond adódna, mindegyik 

céh a saját hatáskörében jár el.
687

 

Más pozsonyi céhek azonban nem tudtak megegyezni a budaiakkal, a pozsonyi 

serfőzők még az 1760-as évek végén is rendszeresen panaszolták, hogy vándorló 

legényeiket a budai céh nem fogadja be.
688

 

Mint már többször felvetődött, a legtöbb gondot a céhbe való felvétel akadályozása 

jelentette. Tömegével érkeztek főleg az 1740-es években megkeresések a helytartó-

tanácshoz, melyben egy-egy legény arról panaszkodott, hogy a céh lehetetlen feltételeket 

támaszt, nem tartja be az előírásokat, és minden úton-módon akadályozza a céhbe jutást. 
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Egy-egy ilyen ügy sokszor évekig húzódott, és a panaszos fél ezalatt kontár iparosként volt 

kénytelen megélhetését biztosítani, ami sokszor anyagi és erkölcsi károkat is okozott neki. 

Hosszú évekig húzódott Szombathelyi József borbély legény ügye. Még az 1740-es 

évek elején többször kérte felvételét, és arra hivatkozott, hogy a rác városban már évek óta 

megelégedésre működik, s bemutatta végzettségét igazoló bizonyítványait is. Azért fordult 

a helytartótanácshoz, mert a borbély céh elutasította arra hivatkozva, hogy elegendő számú 

borbély él Budán. A helytartótanács megkeresésére a magisztrátus is ugyanezt válaszolta. 

A dolog odáig fajult, hogy amikor Szombathelyi József ismét megjelent a céh előtt, Novák 

Péter borbély hamisnak mondta bizonyítványait, és csúnyán összevesztek. Szombathelyi 

ezek után nemcsak a felvételéért folyamodott, de kérte Novák Péter borbély mester 

megbüntetését is, mivel a céh tagjai a szabályzat értelmében nem káromkodhattak, nem 

verekedhettek, nem viselkedhettek erkölcstelenül, és ha ilyesmi történt, az igen súlyos 

kihágásnak számított. Végül az ügyben a helytartótanács tanúkihallgatást rendelt el. 

A vizsgálat arra irányult, hogy kiderítsék, Szombathelyi József valóban rendben bemutatta-

e a céh előtt hiteles bizonyítványait, illetve igaz-e, hogy „Novák Péter Uram nem engesz-

telvén szép kérésén Szombathelyi Jóseff Uramnak magát, hanem irtóztató csúfos gyalá-

zattal őszve mocskolta említett Szombathelyi Uramot?” Végül megállapították, hogy 

Szombathelyi József minden bizonyítványa valódi, a felvételi kérelmet rendben adta be, 

minden feltételnek eleget tett, Novák Péter pedig „huncfutnak, selmának, czigánynak, 

gaznak” nevezte. A helytartótanács Novák Péter büntetését a céhre bízta, elrendelte 

Szombathelyi József felvételét, amit a magisztrátusnak kellett felügyelnie.
689

 

Nem kevésbé tanulságos Szarka Ferenc szűcs legény ügye. Mivel minden céhpri-

vilégium kimondta, hogy a mesterek leányát vagy özvegyét feleségül vevő legényeknek 

könnyebb bekerülniük a céhbe, Szarka Ferenc feleségül vett egy özvegyet. Ennek ellenére, 

amikor kérte felvételét, elutasították, és a városban, a nyílt utcán elvették tőle szerszámait 

és áruját, s ezzel 50 Ft-os kárt okoztak neki. Ekkor a magisztrátushoz fordult, a tanács 

azonban arra hivatkozott, hogy már harminc szűcs mester van a céhben, ez is túl sok, és 

nemcsak elutasították panaszát, hanem még mestersége gyakorlásától is eltiltották. 

A következő fórum a helytartótanács volt, ahol azonban a magisztrátus jelentése alapján 

azt a választ kapta, hogy valóban sok szűcs van a városban, ezért nem segíthetnek neki. 

Amikor Szarka Ferenc felpanaszolta, hogy ő pedig még az özvegyet is feleségül vette, a 

válasz annyi volt: ezt bizony ő választotta magának, és még a vándorlási kötelezettség alól 
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sem mentették fel, amit a családos legények általában megkaptak. Évek múltán végül a céh 

hajlandónak mutatkozott a felvételére, ekkor azonban a mesterfelvételi taxát sokallta. 

Végül kompromisszumos megoldásként a vízivárosi céh vette fel Szarkát, ahol ellenkezés 

nélkül kifizette a 30 Ft-ot, 10 Ft-ért mesterasztalt adott, s elfogadta, hogy áruját nem viszi 

fel a városba.
690

 

A gazdagabb legények sokszor a megvesztegetéstől sem riadtak vissza, ha céhbe 

jutásról volt szó. Johann Michael Klampferrer fazekas legény 1755-ben kérte felvételét a 

budai fazekas céhbe. Addigra már 250 Ft-ot fizetett különböző tanácsosoknak, és feleségül 

vette egy fazekas mester özvegyét. A küszöbön állt egy új mester felvétele a céhbe, 

csakhogy ekkor Schwarcz Mátyás fazekas mester úgy döntött, a megüresedett helyre saját 

legényét veteti fel. Klampferrer 6 arany forintot adott a mesternek a legény visszalép-

tetéséért és azért, hogy egy évet dolgozhasson nála, hogy így megkaphassa a mesterlevelet 

és felvételt nyerhessen a céhbe. Sajnos, minden erőfeszítése hiábavaló volt. Klampferrer 

ekkor a helytartótanácshoz fordult panaszával, ahol a vesztegetési összegeket is 

megnevezte, s nem hallgatta el azt sem, hogy a helytartótanácsi alkalmazottak is kaptak 

tőle összesen 180 Ft-ot. A helytartótanács vizsgálata során ennek az összegnek nem akad-

tak nyomára, de a városban történteket több tanú is megerősítette, ezért (és talán ebben a 

180 Ft is közrejátszott) végül a helytartótanács elrendelte felvételét.
691

 

A pesti magisztrátus nem volt olyan határozott a legényekkel szemben, mint a budai. 

Michael Mayer kőműves legény felvételét kérte a céhbe 1742-ben, a céh azonban arra 

hivatkozott, hogy túl sokan vannak, és elutasították. Mayer ekkor a magisztrátushoz fordult 

jogorvoslatért, amely nem tudott dönteni, és így az ügyet továbbutalta a helytartó-

tanácshoz. A helytartótanács azonban azt válaszolta, neki vitás ügyekben kell döntenie, 

nem pedig a magisztrátus feladatát kell első fokon átvállalnia, s az ügy visszakerült a 

városi tanács elé. Mayer végül magához a királynőhöz fordult, s Mária Terézia 1742. 

október 30-án elrendelte felvételét.
692

 

Mivel nehéz volt a céhbe jutás, még akkor is, ha valakinek sikerült teljesítenie a 

felvételt, érthető volt, hogy a céhmesterek elsősorban saját fiaikat, rokonaikat akarták 

előnyhöz juttatni a külsősökkel szemben. E törekvés áldozata lett Mann József váci vaske-

reskedő is, aki a pesti céhbe szeretett volna bejutni. Pesten 1743-ban három vaskereskedő 

működött, de a lakosság megnövekedett létszáma elbírt volna többet is. Az egyik vaskeres-
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kedő halálával a magisztrátus először beleegyezett Mann József felvételébe, de mikor a 

megmaradt kereskedők egyike bejelentette, hogy fiát jelölné, a magisztrátus inkább a fiú 

javára döntött. Mann Józsefnek végül sikerült kijárnia, hogy negyedik kereskedőt is 

felvegyenek a céhbe, de mire ez sikerült neki, a másik kereskedő is bejelentette, hogy fiát 

jelöli a helyre, aki ráadásul még kiskorú volt. Mann József ekkor fordult jogorvoslatért a 

helytartótanácshoz, mivel a magisztrátus nem támogatta. Sajnos, az ügy végét nem 

ismerjük. 

1750-ben Geb Lipót vízivárosi pék panaszolta be legényét, hogy az önállósulni 

szeretne és saját péküzletet akar nyitni. A pék céh indoklásában az szerepelt, hogy a 

Vízivárosban elegendő a négy pék is, és túlságosan is sűrűn állnak a péküzletek, már nem 

férne el egy ötödik. A helytartótanács nem értette a problémát, ezért a legközelebbi 

jelentésben a pékek egy térképet is mellkeltek, amelyre berajzolták a meglévő üzleteket, a 

házak elosztását és a tervezett pékség helyét (a mai Batthyány tér és környéke). Így 

egyértelművé vált, mi a gondjuk, és a helytartótanács elutasította az ötödik üzlet 

megnyitását.
693

 

Némileg elnézőbb volt a céh, ha csak Landmeister-nek akart állni valaki. A budai 

kötélverők például nem támasztottak kifogást a Landmeister-ek ellen, sőt, a céh 1697-1771 

között önálló Landmeister-Buch-ot vezetett róluk.
694

 

A pesti kötélverő céh 1697-es céhlevelét Mária Terézia 1779-ben erősítette meg, 

melyre azért volt szükség, mert ekkor más-más mesterremeket írtak elő a pesti céhes tagok, 

és a Landmeister-ek részére.
695

 

Gero János ráckevei gombkötő először csak Landmeister-ként kérte felvételét a pesti 

céhbe, ahová fél mestertaxa, azaz 25 Ft lefizetése után felvették. De amikor úgy döntött, 

felköltözik Pestre és teljes jogú tag szeretett volna lenni, ezt a pesti céh ellenezte. Gero 

János a helytartótanácshoz fellebbezett, ahol a céh azt állította, hogy Gero János nem 

fizetett nekik semmit, ráadásul nem is gombkötő a mestersége.
696

 Gero János azonban 

bemutatta a birtokában lévő elismervényt, amit 1743-ban Landmeister-ként való elfoga-

dásakor kapott, és ezzel igazolta állításainak valódiságát,
697

 illetve ebben az időpontban 
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már a pesti polgárjogot is sikerült megszereznie.
698

 Ezek után megismételte felvételi 

kérelmét, melynek így már a magisztrátus és a céh is helyt adott.
699

 

Novincsák János csizmadia legény 1744-ben Pozsonyból költözött Pestre, mert nem 

vették fel a céhbe. Negyven mester volt a céhben, és mindegyik a fiának vagy vejének 

tartogatja a helyet; Novincsáknak reménye sem volt a céhbe jutásra.
700

 Ezért megszerezte a 

pesti polgárjogot, minden feltételnek eleget tett, mindent hajlandó volt kifizetni és az előírt 

három helyett 12 éven át szolgálta mesterét, de a céhbe már több mint egy éve nem sikerült 

bejutnia. Végül a helyi plébánostól kért közbenjárást, akinek csizmáját készítette, és aki 

végül személyesen is a céhatyákhoz járult, hogy közbenjárjon Novincsák érdekében. Végül 

a tanács úgy döntött, 40 Ft ellenében vegye fel őt a céh. Újabb alkudozások után erre a céh 

is hajlandó volt, ám Novincsáknak ekkor már 80 Ft-ot kellett fizetnie.
701

  

Franz Bratzner órás legény többszöri kísérlet után sem nyert felvételt. A céh szerint 

oly mértékben ügyetlen volt, hogy mestere felügyelete nélkül nem tudott dolgozni, és ezért 

nem kapott végbizonyítványt sem. A tanács minden esetben helyt adott a céhnek, Bratzner 

sose került be a céhbe.
702

 

Mint a fenti példákon láthattuk, nem volt könnyű céhbe jutni, de ha már valaki ott 

volt, kizárni sem volt egyszerű. Bartalos Ferenc pesti borbélymestert botrányos magánélete 

miatt kizárta a céh, de ő ezzel nem törődött, s továbbra is élt a céh adta jogaival. A ma-

gisztrátus nem volt hajlandó dönteni az ügyben, mivel a céhtagok magánéletének 

szabályozása, felügyelete szigorúan a céh belügyének számított. Végül az uralkodónak 

kellett közbelépnie, s utasítania a magisztrátust az ügy kivizsgálására és a Bartalos Ferenc 

elleni eljárás megindítására.
703

 A városi magisztrátus végül átadta az ügyet a tárnok-

mesternek. A tárnoki szék vizsgálata szerint Bartalos Ferenc és felesége, Magdolna példás, 

polgárhoz és céhmesterhez illő, erkölcsös életet élnek, és minden egyéb állítás rágalom.
704

 

Könnyebben zárták ki 1757-ben Rischl ács legényt, akiről nem sokkal felvétele után 

derült ki, hogy mesterremekét mással végeztette el.
705

 

A helytartótanácsnak a céhbe jutás akadályozásán kívül a legtöbb munkát a 

vásárokon történt visszaélések okoztak. Például 1730-ban a pozsonyi kereskedők panasz-
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kodtak, hogy nem engedték áruikat kirakodni a vásár előtti napon, és amikor tiltakoztak a 

magisztrátusnál, rendbontásért börtönbe vetették őket a vásár idejére. Szerintük a budai 

vásárokon ez mindig is így volt, és ők szabadon élhettek ezzel a szokással. A helytar-

tótanács kérdésére a pesti magisztrátus azt válaszolta, hogy sehol nem megengedett, hogy a 

vásár előtt idegen kereskedők kirakodhassanak, mire 1730 februárjában a helytartótanács 

általános vizsgálatot rendelt el a környéki vásárokon, vajon ott él-e a Vormarkt szokása. 

Részletes felmérést készítettek Kecskemét, Gyöngyös, Berény, Köröskény, Szeged 

vásárain, de a kikérdezett tanúk mindenhol azt vallották, hogy soha nem volt ilyen szokás 

sem náluk, sem Pesten. A helytartótanács az ügy lezárásaként Budát marasztalta el, mivel 

rossz példát mutattak és testvérvárosuk sérelmére, annak konkurenseként léptek fel.
706

 

1754-ben viszont Buda város élt panasszal a pesti vásáron történtek miatt: a budai 

szűcsöket nem engedték be, mivel arra hivatkoztak, hogy túl sok szűcs van a vásáron. 

A budaiak viszont megfigyelték, hogy más helységekből érkező szűcsöket szabadon 

beengedtek, s „Kőről-Bellől való helségegről Anyi csizmadia mester gyölekezik öszve 

Munkájoknak árúltatására, hogy sokszor Három Százan is vanak”. Mivel erre a budai csiz-

madiák igazolásokat szereztek a szabó, nyereggyártó, gombkötő és tímár céhektől. Végül a 

helytartótanács kötelezte Pest városát, hogy engedjék be a budaiakat.
707

 

A helytartótanács elé kisebb számban kerültek céhek, elsősorban rokon szakmák 

közötti hatásköri viták, és Pest-Budáról kevesebb, mint a többi szabad királyi városból. 

Azonban egyetlen esetben sem született olyan megoldás, mint a pesti szabó és szűcs céh 

esetében. A két céh már 1714 óta pereskedett és vitatkozott egymással, mivel a szabók 

állítása szerint a szűcsök posztót is feldolgoztak, ami nem szükséges a szűcsárukhoz, és így 

egyértelműen a szabók által készített ruhaneműket varrtak, mellyel sértették a szabó céh 

előjogait. Huszonhat évi vita után a magisztrátus 1740-ben megkezdte a két céh vitájának 

eligazítását, de sikertelenül. Végül Mária Terézia vágta át a gordiuszi csomót: 1742-ben 

egyesítette a két céhet.
708

 Külön érdekessége a dolognak, hogy miközben Pesten a szabók a 

szűcsöket vádolták évtizedek óta azzal, hogy az ő munkájukat végzik, a Tabánban élő rác 

szűcsök a budai szabókat vádolták ugyanezzel. Az ő ügyük azonban hamarabb lezárult a 

két céh munkakörének szétválasztásával.
709

 

Ebbe a körbe tartozott Severinus Mohr esete is, aki a pesti szabó céh tagja volt, s 

maga a céh panaszolta be egyenesen a helytartótanácsnál, mivel árujával nemcsak a vásá-
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rokon jelent meg, hanem állandó kereskedést is nyitott. A helytartótanács úgy találta, ezzel 

nem csak a céhtársainak okozott kárt, hanem a városban élő kereskedőknek is, ezért 

eltiltotta a kereskedelemtől.
710

 

A legtöbb esetben azonban a kisebb hatásköri vitákat a céhek egymás között 

rendezték le, így a pesti asztalos és ács céh a magisztrátus beavatkozása nélkül is mege-

gyezett, melyik mester milyen munkát vállalhat, és sikeresen elkülönítették egymástól a 

két rokon mesterséget. A városi tanácsnak már csak a hitelesítést és a megerősítést kellett 

elvégeznie.
711

 

1753-ban tőkebefektetési kísérlettel találkozunk. A pesti pékek céhe panasszal élt a 

helytartótanácsnál, mert Paschgall városi szenátor pékséget vásárolt rokonának, Grotten-

dorff Ferencnek, holott egyikük sem pék, és nem tanulták soha a pék szakmát. A céh ezért 

kérelmezi, hogy mindkettőjüket tiltsák el az iparűzéstől.
712

 A helytartótanács a magiszt-

rátustól kért vizsgálatot, amely a következőket állapította meg: Paschgall vagyona legkeve-

sebb is 30000 Ft-ra rúg, s ezért ők sem értik, miért kell neki egy péküzlet. Valóban nem 

tanulta sem ő, sem Grottendorff a pék szakmát. Paschgallnak van ugyan három fia, de 

egyikük piarista pap, a másik egyetemen tanul, egy meg kereskedő, így tehát ők sem 

lehetnek pékek. Egyértelműnek tűnik, hogy ilyen vagyoni és családi körülmények között 

Paschgall a pékséget pénzbefektetésnek szánta, de törekvésének a magisztrátus és a céh is 

gátat vetett: az üzletet nem nyithatta meg.
713

 

 

9.3. A tapasztalatok összegzése 

 

A fenti példákból láthatjuk, hogy a 18. század derekára mind Pesten, mind Budán 

virágzó céhes élettel találkozhatunk, mely bőven kielégítette a lakosság igényeit és képes 

volt a vásárokra is hatalmas népességet vonzani. Sőt, elmondható, hogy a pest-budai céhek 

a 18. század első felében a felszabadulás után újonnan alapított leánycéhekből főcéhekké 

léptek elő, és maguk is kiterjedt leánycéh-hálózatot építettek ki, a városok céhei pedig 

sikeresen beilleszkedtek az ország gazdasági vérkeringésébe. Alig húsz év alatt az újszer-

zeményi területeken olyan nagy vonzáskörzetet és leánycéh-hálózatot alakítottak ki, mely 

vetekedett Pozsony és Kassa hálózatával is.  
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A felsorolt példákból az is kitűnik, hogy a céheket jellemző problémák Pest-Buda 

esetében is tipikusnak mondhatók, egyáltalán nem térnek el a többi országrész „idősebb” 

céheinek problémáitól. Ennek oka, hogy habár a történelmi események miatt ebben a két 

városban új, uralkodói alapítású céhek működtek az uralkodó által jóváhagyott céhlevéllel, 

az ország gazdasági fejlettsége, a céhes élet jellemzői, a piac törvényei Pest-Budát is bele-

sodorták a céhfejlődés általánosan tapasztalható irányvonalába. Az viszont elmondható, 

hogy a céhek és maguk a városok új alapításának, ebből fakadóan viszonylag fiatal 

korának köszönhetően a helytartótanács befolyása erősebben érvényesült, az uralkodó 

rendeleteinek végrehajtásában a törvényhatóságok hamarabb értek el eredményt, mint más 

városokban, például Kassán vagy Pozsonyban, a régi hagyományokkal rendelkező céhek 

esetében. 
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10. Összefoglalás 

 

A felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc utáni évtizedekben a magyar 

céhek virágkorukat élték. Míg a 15-16. században a magyar céhek a nyugat-európai céhek-

kel egy színvonalon álltak, az ország közigazgatási és gazdasági egységének felbomlása, 

az állandó háborúk nem kedveztek a céhes ipar fejlődésének. A 17-18. század fordulójáig a 

céhes fejlődés stagnált, a céhes keretek megmerevedtek, mind hagyományaikat, belső 

életüket, mind technológiájukat tekintve. Ráadásul a korábban nagyjából egységes képet 

mutató céhek a három területen (a Magyar királyság, a hódoltság és Erdély) az eltérő gaz-

dasági-társadalmi fejlődésnek köszönhetően más-más úton indultak el. Míg a Magyar 

királyságban a céhek változatlan keretek között tovább működtek, a hódoltsági részen 

csupán a nagyobb mezővárosokban (Nagykőrös, Kecskemét, Debrecen) találunk céheket, 

az erdélyi céhek fejlődése pedig teljesen más irányt vett mind a céhek szervezeti felé-

pítését, mind működését tekintve. 

1724-től a helytartótanács feladata lett a magyar gazdaság, ezen belül a magyar ipar 

fejlesztése. Megemlítendő, hogy a helytartótanács illetékessége nem terjedt ki Erdélyre és 

Horvátországra, illetve a Délvidéken a katonai határőrvidékre. Erdélyben a gubernium 

tekinthető a céhek legfelső igazgatási fórumának, de a gubernium céh ügyekben hozott 

intézkedései, az erdélyi céhek szabályozása külön munka keretei közé tartozik.  

A 16-17. században államilag sem az iparfejlesztést, sem a céhek működését nem 

szabályozták. Ennek csupán egyik oka volt a háborús helyzet és az ország 

szétdaraboltsága, sokkal nyomósabb indok volt, hogy a gazdaság állami irányításának és 

szabályozásának gondolata csupán a 17. század második felében merült fel. Ekkor Auszt-

riában is kidolgozták a gazdaság fejlesztésére irányuló programokat és alapelveket, melyek 

minden esetben az egész birodalom gazdaságáról, és nem csupán egy-egy tartomány 

fejlesztéséről szóltak. 

Johann Joachim Becher, Wilhelm Schröder és Wilhelm von Hörnigk gazdasági 

elképzelései képezték a 18. század meghatározó gazdasági szemléletének, a kamera-

lizmusnak az alapját. Ezek az elképzelések Magyarországot is az osztrák birodalom része-

ként kezelték, nem pedig önálló, független államként, mindhárom gondolkodó terveit az 

összbirodalmi gondolkodás határozta meg. Minden tartományt saját adottságainak 

megfelelően óhajtották fejleszteni, így Magyarország elsősorban agrárországként jelent 

meg elképzeléseikben. 
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A helytartótanács magyarországi iparfejlesztési terveiben a céhszabályozás első 

helyen állt, hiszen a céhes termelési keretek lazítása, tágítása elengedhetetlen feltétele volt 

az ipar fejlődésének. Habár a helytartótanács egyszerűbbnek látta volna a céhek felosz-

latását, de már működésének kezdetén belátta, hogy Magyarországon a céhes ipar mással 

nem pótolható, szükség van a céhekre. Ilyen körülmények között a céhes keretek tágítása 

azt jelentette, hogy a helytartótanács törekedett arra, hogy a céhek elavult privilégiumait, 

amelyek akadályozták az ipar fejlődését, a szabad munkavállalást, kiirtsa, a sokszínű, 

változatos, sokszor évszázados hagyományokon alapuló céhszabályokat egységesítse, az 

állami felügyeletet erősítse, a visszaéléseket megszüntesse. 

Habár összehasonlításban a nyugat-európai iparral a 18. században Magyarország 

technológiában és a mennyiségi termelésben egyaránt elmaradottabb volt, de a céhes 

termelés ebben az időszakban országunkban a népsűrűséghez, a gazdasági helyzethez 

mérten nem tekinthető egyértelműen túlhaladottnak, legalábbis a század közepéig 

semmiképp. Maga a helytartótanács is több vizsgálat során felismerte, hogy a céhek 

feloszlatása egyik napról a másikra nem lehetséges, mivel Magyarországon nincs olyan 

gyáripar, nincsenek olyan manufaktúrák és szakképzett munkaerő, amelyek a céhes ipart 

pótolni tudnák. Vagyis a 18. században a céhes iparnak még fennállt a létjogosultsága. Így 

a céhpolitika nem jelenthetett mást, mint a céhek sokszínű szokásainak, megcsontosodott 

szokásjogainak egységesítését, a céhes visszaélések megszüntetését. 

A helytartótanács 1726-ban a megyék és szabad királyi városok jelentései alapján 

készített országos felmérést, helyzetképet a céhek és az ipar állapotáról. A beérkezett céhes 

panaszok alapján általános képet kapott arról, melyek azok a területek, ahol egységesítés, 

változtatás, modernizálás szükséges. A beérkezett céhes panaszok nem azt jelentették, 

hogy a céhek nem működnek, hanem a céhes ipar és szokások sokszínűségét, az elavult 

privilégiumok egymással való ütközését mutatták, melyeket feltétlenül egységesíteni 

kellett. Az 1732-es birodalmi céhreform, mely a Német-római Birodalomban egy száz éves 

folyamat tetőpontja volt, példaként szolgált a helytartótanács által kidolgozott 1733-as 

céhreformhoz, amely a magyar viszonyokat és főleg a lehetőségeket figyelembe véve 

orvosolta a legégetőbb céhes problémákat. Sor került a keresztelőpénz, a látópénz meg-

szüntetésére, szabályozták az inas- és legényrendtartásokat, az inasfelvétel körülményeit, 

és elrendelték a felszabadított legények számára bizonyítvány kiadását. Fontos megjegyez-

ni, hogy ezek az intézkedések nemcsak a magyar céhes privilégiumok egységesítését 

szolgálták, hanem a magyar céheket közelítették a birodalmi céhekhez, így például a 

felszabadított legény bizonyítványát elfogadták a német birodalomban is, és fordítva. 
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A királyi rendeleteknek és az 1733-as szabályozásnak az eredményeit már láthatók 

voltak az 1730-as évek végén, az 1740-es évek elején. A helytartótanács 1736-os felmérése 

már azt mutatta, hogy a céhek bizonyos dolgokban, melyek nem érintik közvetlenül 

gazdasági érdekeiket (pl. a bizonyítványok kiadása, inasrendtartás megtartása) igazodtak a 

helytartótanácsi rendeletekhez, de még mindig erősen védték saját kiváltságaikat ott, ahol 

az számukra előnyökkel járt, például a vásárokkal kapcsolatosan. A céhes visszaélések 

száma összességében az 1740-es évek elejére lecsökkent, a magisztrátus egyre gyakrabban 

támogatta intézkedéseiben és ítéleteiben a helytartótanács céhpolitikáját. Az 1740-es évek-

ben egyre következetesebben hajtották végre a királyi rendeleteket, és a helytartótanács is 

egyre gyakrabban támaszkodott a helyi törvényhatóságokra, és egyre sikeresebben, annak 

ellenére, hogy a céhmesterek mindenhol jelen voltak a városi tanácsban. 

Az 1740-es évek elején a helytartótanács folytatta a céhekkel kapcsolatban kialakított 

korábbi gyakorlatot: folyamatosan ellenőrizte a céhleveleket, megszüntette a kirívó 

problémákat okozó egyedi kiváltságokat. Mindeközben egyre gyakrabban támaszkodott a 

helytartótanács a helyi törvényhatóságokra, amelyek egyre gyakrabban támogatták a hely-

tartótanácsot a rendeletek végrehajtásában. 

Alapvető változást hozott a céhpolitikában 1748-ban Szilézia elvesztése. Az osztrák 

iparpolitika rákényszerült a belső források felhasználására, jobb kiaknázására. A 17. század 

végén Hörnigk és Schröder által meghirdetett összbirodalmi gazdaságpolitika elveit az 

1750-es évektől egyre következetesebben alkalmazták a birodalmi gazdasági fejlesztési 

tervekben. Ebben az összbirodalmi szemléletben pedig Magyarország is helyet kapott. 

Az 1750-es évek céhpolitikáját éppen ezért már markánsabb fellépések és 

intézkedések jellemzik. A törvényhatóságok erősödésével, a határozottabbá váló ipar-

fejlesztési elképzelések mentén a céhek szabályozása is erőteljesebbé válik. Ráadásul a 

század közepére már rendelkezésre áll egy céhen kívül rekedt, szakképzett munkaerő is, 

mely készen áll arra, hogy manufaktúrákban dolgozzon. 

A helytartótanács 1740-1750-es években végzett vizsgálatai egyértelműen mutatták, 

hogy a céhes panaszok jellege megváltozott. Bizonyos problémák eltűntek, amely a koráb-

bi évek rendeleteinek hatásosságát mutatta, új problémakánt jelentkezett viszont a legé-

nyek rendbontásaival, a céhből való egyre erőszakosabb kiszorítással kapcsolatos témakör. 

Ezek arra utalnak, hogy a gazdaság fejlődésével a céheknek egyre elkeseredettebben kellett 

védeniük privilégiumaikat a céhből kiszorult kontárokkal, de egymással szemben is, illetve 

arra is következtethetünk, hogy a céhen kívüli „kontárok” létszámának növekedésével 
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rendelkezésre áll már egy bizonyos mennyiségű szakképzett munkaerő, melyet a céhen 

kívüli ipar, vagy akár a manufaktúrák képesek foglalkoztatni. 

Az 1750-es évek végén a helytartótanács Gosztonyi István tanácsos vezetésével 

sorozatos vizsgálatot indított a céhek, a céhes ipar állapotának felmérésére. Eltérően az 

1726-os és 1736-os felmérésektől már nem a megyék végezték el a felméréseket, hanem 

egy helytartótanácsi bizottság, amely nem lokális állapotfelmérést végzett, hanem országos 

méretekben gondolkodott. 1761-1764 között több vizsgálat lefolytatására és különféle 

tervezetek kidolgozása után egy olyan általános céhszabályozásra került sor, mely egy-

ségesítette a céhek jogait és kiváltságait, és egyben lehetőséget adott a céhen kívüli ipar 

szabad, a céhek által immár nem akadályozott fejlődésének is. Az ún. 1761-es céh-

szabályozás tehát egy négy éves folyamat volt, mely befejezte az 1733-ban elkezdődött 

egységesítési törekvéseket, beillesztette a céheket az általános gazdaságfejlesztési elkép-

zelésekbe, egyúttal szabad utat adott a céhen kívüli ipar fejlődésének is. Az 1770-es évekre 

megindult az a gazdasági fejlődés, melyben a céhek már nem jelentettek visszahúzó erőt, 

hanem beépültek az iparfejlesztésbe és –fejlődésbe. Mindvégig hangsúlyoznunk kell 

azonban, hogy a céhes ipar a 18. századi gazdaságban nem a fejlődés hátráltatója, nem a 

múltban megragadt csökevény, nem egy nélkülözhető jelenség volt, hanem az ország 

népességéhez, lehetőségeihez és ipari fejlettségéhez mérten egy létjogoultsággal rendel-

kező intézmény volt. 
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ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

 

 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve: Tuza Csilla ....................................................................................................  

MTMT-azonosító: 10045913 ................................................................................................  

A doktori értekezés címe és alcíme: Állami céhszabályozás, céhpolitika III. Károly és 

Mária Terézia uralkodása alatt ..............................................................................................  

DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2016.099 ...........................................................................  

A doktori iskola neve: Történelemtudományi Doktori Iskola ...............................................  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Koraújkori Magyar Történelem .................  

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Bak Borbála CSc egyetemi docens .........  

A témavezető munkahelye: ELTE BTK ................................................................................  

 

 

II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként 

 a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és 

a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. 

Felhatalmazom az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal ügyintézőjét, 

Manhercz Mónikát, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

 b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi 

bejelentés közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést 

a minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a 

doktori értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban, és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai 

adatait tegyék közzé. Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, 

hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az 

Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. 

 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

 a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek 

saját eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki 

szerzői jogait;  
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