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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. 

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 

feldaraboltságában, az állandó háborúk miatti elnéptelenedésben és a hatalmas területű 

ország egyes részeinek eltérő gazdasági fejlettségében mutatkozott meg. 

A munka 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 
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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 

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

a 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. 

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, Wilhelm Schröder 

és Philipp Wilhelm Hörnigk meghatározó munkáinak elemzésével. 

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 és csak kivételes esetben erősíttették meg a céhek 

privilégiumleveleiket az uralkodóval is. A 16-17. század gazdaságpolitikáját elsősorban a 

török háborúk, a hadsereg ellátása, a kamarai jövedelmek minél pontosabb beszedése és 
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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. 

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

„probléma”. A kézművesek áruikat a különböző megyékben nem ugyanolyan áron adták, 

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

71. tc. szabályozta először országos hatáskörrel jogilag a kézművesipari termékek piaci 

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

hatáskörébe utalta. 

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. Ha a 

céhalapításokat 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 tevékenykedhettek, és új céhet alapíthattak. Ezek a céhek többnyire azonban a 

helyi igényeket és a mindennapi élet szükségleteit kielégítő iparágak képviselőiből 

verbuválódtak. 

Habár a magyar kézművesek sem létszámban, sem piaci termelésben nem vehették 

fel 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. 

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

berendezkedésével foglalkozó bizottság által megalkotott ún. Einrichtungswerk is 

foglalkozott Magyarország iparának fejlesztésével és első helyen a céhprivilégiumok 

megnyirbálását, a céhbe jutás megkönnyítését, a szabad iparűzés feltételeinek 

megteremtését említette. Az Einrichtungswerk-kel egy időben a magyar rendek is 

beterjesztették saját elképzeléseiket az ország felvirágoztatásáról, az iparosodás kérdése 

azonban csak periférikusan szerepelt a problémák között. Eszterházy Pál nádor saját 
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tervezetében főként a katonai és közigazgatási problémákra koncentrált és csupán egy 

később felállítandó gazdasági bizottságra tett javaslatot. 

A magyar céhek kialakulásának, működésének, az iparfejlődésben betöltött 

szerepüknek vizsgálatakor azt tapasztalhatjuk, hogy nemigen mutatnak eltéréseket 

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

dominál ugyan a nyugat-európai céhekénél, ahol a céhek katonai-védelmi feladatokat is 

elláttak, és felfedezhetünk bizonyos apróbb különbségeket is, melyek az eltérő 

kultúrkörből fakadnak. De mind belső felépítésüket, mind technológiájukat, kiváltságaikat 

tekintve a magyar céhek legfeljebb létszámukban maradnak el nyugati társaiktól. 

A Habsburg uralkodókat a 17. században a harmincéves háború veszteségei 

döbbentették rá arra, hogy államilag szabályozott gazdaságpolitika nélkül aligha várható 

gazdasági 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. 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) állami manufaktúrák alapítását vetette fel a célból, hogy ott új technológiákat 

tanítsanak be és munkahelyeket teremtsenek. 1668-ban jelentette meg Politischer Discurs 

című munkáját, melyben kifejtette elgondolásait. Becher úgy vélte, hogy minden gazdaság 

alapja az ország benépesítése, mert elegendő mezőgazdasági munkaerőre van szükség 

ahhoz, hogy a lakosság egésze jóllakjon. Becher nézeteit továbbfejlesztve, kudarcaiból 

tanulva alkotta meg saját elképzeléseit sógora, Philipp Wilhelm von Hörnigk (1640-1714). 

1684-ben jelent meg Österreich über alles című munkája, melyből kiderül, hogy Hörnigk 

gondolkodását az összbirodalmi szemlélet határozta meg, az osztrák monarchiát egységben 

látta, nem tartományokra bontva. Szerinte Ausztria gazdagságát annak sokszínűsége adja, 

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

adottsága azonban kevéssé, vagy egyáltalán nincs kiaknázva. Szerinte óvakodni kell a 

késztermék behozatalától, ez csak a kereskedőket gazdagítja, de az országból kikerül a 

haszon: vagy külföldre, vagy a magánemberekhez; ezáltal az ország elszegényedik. 

Veszélyes, ha a nyersanyagot 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. Magyarországnak Hörnigk különleges helyet és 

szerepet szánt ebben az összbirodalmi gazdálkodásban.  
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A harmadik gondolkodó Wilhelm von Schröder (1640-1688). 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. Schröder Bechertől és Hörnigktől eltérően nem a 

gazdaság egészét dolgozza fel átfogó jelleggel, hanem kimondottan az iparfejlesztésre, 

mint egy ország meggazdagodásának elsődleges forrására, koncentrál. 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 feltételeiket, szabályaikat, visszaélnek 

privilégiumaikkal. 

Megállapíthatjuk, hogy III. Károly, majd Mária Terézia iparfejlesztési és 

céhszabályozási kísérleteinek vizsgálatakor Schröder véleménye és megállapításai több 

helyen is visszaköszönnek. 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 nagyobb tőkét, a késztermékek exportját, a nyersanyag 

esetleges importját, a nagyobb létszámú munkaerő szakképzését ugyanis csak az állam 

tudta biztosítani. 

Magyarországon a helytartótanács feladata lett többek között az iparfejlesztéssel, a 

céhek állapotának felmérésével, a céhszabályozással kapcsolatos feladatok ellátása. A 

céhek feloszlatására, nagyobb munkaerőt és technikai újításokat igénylő manufaktúrák 

létrehozására az 1720-as években még nem gondoltak, nem is gondolhattak. 

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. A megyék és szabad királyi 

városok 1726 elején küldték el válaszaikat.  

A megyék beküldött anyagaiból összességében megállapítható, hogy a meglévő 

iparosok csupán a helyi piacra termelnek, de a piac vonzáskörzetéhez tartozó lakosság 

mindennapi szükségleteit és 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 
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más céh iparosait, a különböző taksák magas volta pedig szinte lehetetlenné teszi sokak 

számára a céhbe jutást. Iparossal igazán jól ellátott, manufaktúrává továbbfejleszthető ipari 

termelés sehol sincs. A legtöbb helyen nyersanyaghiány és munkaerőhiány uralkodik, 

pontosabban a meglévő erőforrásokat nem aknázzák ki és nem használják ki megfelelően. 

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. Azonban a 

kiértékelés után az is nyilvánvaló volt, hogy ezt Magyarországon nehezen lehetne 

megtenni, mert 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. 

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 

azonban nagyon lassan ment. 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.). 

2. A különböző taksák csökkentése (mesterfelvételi taksa, inasfogadási taksa, 

mesterasztal stb.). 

3. Vallási pontokra (akatolikusokra) vonatkozó kiváltságok megerősítése, eltörlése, 

vagy éppen előírása. 

4. Inasok, legények rendtartására vonatkozó pontok módosítása. 

A helytartótanács 1724 után több visszaélési ügyet is tárgyalt, orvosolt, és mindezek 

előkészítették a talajt az 1731-ben elfogadtatott birodalmi céhreform magyar 

átplántáláshoz. A birodalmi céhtörvényt az eltérő gazdasági, kulturális és társadalmi 

adottságok miatt nem lehetett teljes egészében átültetni a magyar környezetbe, de a 

helytartótanács utasításba kapta, hogy a lehető legtöbb elemét dolgozzák fel egy magyar 

céhreform kiadásához. A helytartótanács céhügyekkel foglalkozó tanácsosának, Sauska 
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Ferencnek a feladata lett a birodalmi reformhoz a leginkább hasonlító magyar céhreform 

kidolgozása. 

Ahhoz, hogy valóban használható céhreformot dolgozhassanak ki, illetve hogy 

később valóban hatékonyan működjön ez a céhreform, a tanácsosoknak jól kellett 

ismerniük 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 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. 

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. 

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 az 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. 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. 

Minden céh kiváltságlevelében számos olyan artikulust találunk, melyek a céheknek 

a vásárokon való részvétel alkalmával különböző előnyt, sőt, monopóliumokat 

biztosítanak, hiszen 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. A céhek 
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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, ha más céhek vagy a kontárok engedély nélkül, vagy a városon belül 

nyitottak sátrat, akkor nemcsak termékeiket, hanem még szerszámaikat is elkobozhatta a 

helyi céh. Nyersanyagbeszerzésnél a helyi céh élvezett előnyt, ha a mesterek a maguk 

számára már bevásároltak, akkor a maradékot vásárolhatta fel a többi, idegenből érkezett 

céh. Az országgyűléseken felmerülő céhes visszaélések között a legelőkelőbb helyen 

éppen ezért a vásárokon történt atrocitások kerültek tárgyalásra.  

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. 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. 

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 céhek nemcsak a kontárok és más céhek ellen folytattak harcot a 

vásárokon. Nagy károkat okoztak nekik azok a külföldi 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. Az uralkodó merkantilista-kameralista gazdaságszemlélet 

jegyében, mely a szabad kereskedelmet támogatta első helyen, a helytartótanács nem 

akadályozta a kereskedőket áruik eladásában. Így az ilyen jellegű panaszok esetében a 

céhek nemigen kaptak állami támogatást. 

A legényekkel, inasokkal kapcsolatos problémák a 18. század ’20-as éveitől váltak 

egyre égetőbbé. Ahogy a céhek bezárkóztak és limitálták tagjaik számát, illetve előnyben 



10 

 

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 

nehezítette 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. A legnagyobb probléma a bizonyítvány kiadásának elmulasztása, illetve 

megtagadása volt. Emiatt a magyar legények sokszor még a vándorlást sem kezdhették el. 

A helytartótanács többszöri kísérletet tett arra is, hogy a különböző taksákat leszállítsa, 

hogy a mesterremek árát, értékét maximálja. 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.  

A céhek bezárkózása, bővülésre, újításra, reformokra képtelen és hajlandóságot sem 

mutató hozzáállása, a céhen kívül maradt kontárok létszámának növekedése 

természetszerűleg 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 

céhei minden eszközzel akadályozták az ugyanahhoz az iparághoz tartozó új céhek 

megalapítását. 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 Német-római Birodalomban már a 17. század közepétől folytak felmérések és 

törekvések a céhek egységesítésére, szabályozására. Amikor Magyarországon a 

helytartótanács 1724-ben megkezdte működését és ezen belül a céhek felülvizsgálatát, a 

német területeken már a vége felé közeledett a céheket egységesítő folyamat. 1731-ben 

megszületett és 1732-ben hatályba lépett a birodalmi céhrendelet, mivel azonban 

Magyarországon a céhek teljesen más szerepet játszottak az árutermelésben, mint a Német-

római Birodalomban, nem lehetett a birodalmi céhszabályzatot minden változtatás nélkül 

átültetni a magyar gyakorlatba. A helytartótanács céhügyekért felelős referense, Sauska 

tanácsos elsőként azt javasolta, számoljanak fel minden olyan céhet, melynek nincsen az 

uralkodó által megerősített céhlevele. Sauska tervezete részletesen rendelkezett az 

inasokról és a legényekről. A tervezetben az inas fogadását és tartását is szabályozás alá 

vették: védték az inasokat mind a mester és a mesterné, mind a legények túlkapásaitól, és 

javasolták a keresztelőpénz szedését megszüntetését. Az inasrendtartás felügyeletét a 

magisztrátusra bízták. 
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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 végbizonyítványt 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. 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. A 

legények esetében szabályozták a vándorlást, és tisztázták, hogy milyen joghatóság alá 

tartoznak. 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. 

Sok panaszra adtak okot az anyacéh és leánycéhe/i közötti függésből fakadó 

visszaélések. Az eredeti anyacéh leánycéhe fiókcéh hálózatára is megpróbálta kiterjeszteni 

fennhatóságát. Egyes fiókcéhek uralkodói engedéllyel maguk is önállóvá váltak, még 

tovább bonyolítva a helyzetet. 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. 

A helytartótanács a tervezetet megtárgyalta, és mint Sauska Ferenc végezetül 

összefoglalta, azt az ország törvényeivel és szokásaival összeegyeztethetőnek tartotta, és 

reményét fejezte ki, hogy a szabályzat bevezetése megszünteti a céheken belül uralkodó 

rendezetlenséget, egységesebbé és erkölcsösebbé teszi azokat. A tervezetből azonban 

egyértelműen kiderült, hogy a céhszabályozás végrehajtásában és ellenőrzésében a 

helytartótanács a törvényhatóságoktól, megyéktől és szabad királyi városoktól várt 

segítséget és hathatós támogatást. 

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. 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. A kép 1726-hoz képest kevés változást mutatott. Az 1733. évi 



12 

 

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. 

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. 

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, ezen 

kívül a különböző fegyverek és szerszámok előállításával kapcsolatos iparágakra volt 

igény. Manufaktúrát vagy nagyobb volumenben termelő műhelyeket sehonnan sem 

jelentettek. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy az egyes iparágak fejlődésnek indultak, jóllehet 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. 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. Az 1720-30-as években a 

legkirívóbb problémákat: a vásárokkal kapcsolatos visszaéléseket, a legények bizonyítvány 

nélküli elbocsátását, az inasok tartásának és tanításának körülményeit a különböző királyi 

rendeletek szabályozták. 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 

eredményeit, 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. Az 

uralkodónak a helytartótanács javaslatára hozott rendeletei az 1730-as években egyre 

gyakrabban visszaköszönnek a kiváltságlevelekben.  
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Mária Terézia uralkodásának kezdetén 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. Az 1750-es évek elejére a megyék többnyire 

végrehajtották a céhlevelek begyűjtését és ellenőrzését, valamint a helytartótanácshoz 

felküldték ezek másolatait. 

Összehasonlításban a helytartótanácshoz az 1720-as, de főleg az 1730-as években 

beérkezett céhes ügyekkel, azt láthatjuk, hogy a céhek elleni 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.  

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 

állapotfelmérésre használja fel, és nem az egyes ügyek egyedi megoldását preferálta, 

hanem minden esetben általános orvoslást keresett egy-egy tipikusnak mondható bajra. 

A panaszok jellegének megváltozása mögött többféle ok húzódik: a korábbi tipikus 

panaszok (például a látópénzzel, vásártartással kapcsolatos problémák) eltűntek vagy 

lecsökkentek, mivel az 1730-as évek királyi rendeletei részben vagy egészben megoldották 

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 

bezárkózásuk. 

Azokról a panaszokról, amelyek megmaradtak (a céhbe jutás akadályozása, a rokon 

szakmák elkülönítése, a céhek egymás elleni konkurenciaharca), azt látjuk, hogy – szintén 
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a megváltozott gazdasági körülményeknek köszönhetően – kiéleződtek, erőteljesebbé 

váltak. 

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 

szabályzatok kidolgozása, valamint nyersanyag és piac biztosítása a manufaktúrák 

számára. A Directorium 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. 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 helytartótanács a birodalmi céhreformok mintájára a magyar 

viszonyokhoz illesztett céhszabályzatot dolgozott ki. Habár megállapították, hogy a német 

céhszabályzatot a magyar 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 Directorium 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. 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 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. 

1750. szeptember 17-én Fabiankovics György helytartótanácsi tanácsos két iratot tett 

le a királynő elé. Az első irat a céhekben uralkodó visszásságok és visszaélések 



15 

 

felszámolására készült 1733-as tervezet, illetve királyi rendelet másolatát tartalmazta. 

Fabiankovics 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. 

Fabiankovics György Sauska Ferenc tervezetének minden olyan pontjával egyetértett, 

amelyet a hazai céhek szokásaihoz és adottságaihoz mérten Sauska is átültethetőnek tartott 

a magyar gyakorlatba.  

A második iratot, amelyet Fabiankovics a királynő elé terjesztett, ő maga készítette 

és tisztázta Mária Terézia számára. 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. 

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. 

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. 

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. A birodalomban az anyacéh és leánycéhe kapcsolatát uralkodói 

előírások szabályozzák, az anyacéh csak akkor ítélkezhetett, akkor volt a filiáléjával alá-

fölérendeltségi viszonyban, ha az uralkodó ezt külön engedélyezte. Ellenben 

Magyarországon rendezetlen az anyacéh és leánycéhe/i közötti kapcsolat. 

Végül Fabiankovics György azt javasolta az uralkodónak, hogy a rendelet minden 

olyan pontját, amelyik nem ellenkezik a törvényekkel, meg kell tartani és meg kell 

erősíteni. Az 1750-es vizsgálat megerősítette a céhpolitika addigi irányvonalát, a 
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helytartótanács folytatta a céhrendeletek érvényre juttatását, a céhek egységesítését, a 

céhes keretek kitágítását.  

Az 1750-es évekre a helytartótanács, az erősebbé váló kamara 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. Az évtized végére voltak 

még ugyan problémák, azonban nagyobb mértékben csak Észak-Magyarországon, a 

bányavárosokban és a szabad királyi városok céheiben. A bányavárosokból 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 

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. Gosztonyi 1761 január és február folyamán két referátumot terjesztett be az 

uralkodónak. Első, január 8-án kelt beszámolójában a magas taxák, főként a mesterfelvételi 

taxa miatti panaszok kivizsgálásáról tett jelentést. A legsúlyosabban érintett 

törvényhatóságok Abaúj, Sáros, Zemplén, Borsod, Ung, Bereg, Szatmár, Szabolcs, Bihar, 

Gömör és 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 kiváltságlevél az új mester felvételének körülményeiről, 3. megfelel-e a 

céh privilégiumlevele a helytartótanács által kiadott modern előírásoknak. 

Nem látott módot arra, hogy a céheket pusztán rábeszéléssel rábírják a szabályok 

betartására. Azt javasolta, a helytartótanács szakítson az eddigi gyakorlattal, vagyis az 

egyedi ügyek vizsgálatával és az egységesítési próbálkozással, ehelyett bocsásson ki 

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. 

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, 
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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. 

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. 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. Gosztonyi összefoglalta a teendőket is:
  

1. Az uralkodó által megerősített céhek kiváltságait az állam jóváhagyta, ha a céh 

ettől eltér, törvényesen fel lehet, és fel kell lépni ellene. 

2. A céhek kirívó taxáit azonnal meg kellene szüntetni.  

3. Az uralkodó ne engedélyezze leánycéhek alapítását, a meglévőket oszlassa fel. 

4. Gosztonyi 15 Ft-ot javasolt a mesterfelvételi taxa összegeként, a mesterebédet 

pedig 10 Ft maximális összegben állapította meg. 

5. Az összes céhlevélből töröljék el a vallási kérdésekre vonatkozó pontokat, hiszen 

az iparűzés szempontjából a vallás lényegtelen. 

6. A vándorlás pénzen való megváltást el kell törölni, idejét egységesen kell 

meghatározni három évben. 

A februárban a szepesi kamarai adminisztráció területére kiadott körlevelet március 

16-án kiterjesztették minden magyarországi megyére, és a céhek új, egységesen 

szabályozott céhlevelet kaptak. 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 

földesuraknak ezentúl tilos volt céhartikulusokat kiadni. A filiák megszűntek, 

önállósodtak, új céhek alapítása pedig csak az uralkodó engedélyével történhetett.  

1761 szeptemberében Gosztonyi István jelentést küldött az uralkodónak arról, hogy a 

szabályozás rendben zajlik, a céhek engedelmeskednek. 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 
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céhprivilégiumokról készült tervezetét. A tervezetet néhány helyen átfogalmazva, de a 

lényegét tekintve változatlan formában Mária Terézia elfogadta és 1764. augusztus 1-jén 

királyi rendeletként kiadta. 

Mária Terézia 1761-1764 között tehát 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 egységesítése, az új céhlevelek kiadása befejeződött. 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. 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 létjogosultsággal 

rendelkező intézmény volt. 


