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■■■      I. A ZENTAI TAKÁCSCÉH 1815-BEN KIADOTT 
 ALAPSZABÁLYAI ■

Nos Franciscus primus divina favente clementia Austriae imperator 
Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavo-
niae, Galliciae et Lodomeriae Rex Apostolicus; Archidux Austriae; 
Dux Lotharingiae, Salisburgi, Virceburgi et in Franconia; Magnus 
Dux Cracoviae; Magnus Princeps Transilvaniae; Dux Styriae, 
Carinthiae et Carnioliae, superioris et inferioris Silesiae; Princeps 
Berchtoldsgadenae et Mergenthemii; Comes Habspurgi etc. etc.

Memoriae commenamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit Universis quod pro parte Fidelium Nostrorum Civium et 
Magistrorum Textorum in Oppido Szenta Comitatibus Bácsiensi et 
bodroghiensi articulariter unitis ingremiato degentium et comoran-
tium exhibiti sint Nobis et praesentati certi quidam Caehales Articuli 
pro meliori inter cosdem servando ordine concinnati, et hungarico 
idiomate conscripti, Tenoris infrascripti supplicando Majestati Nostre 
debita cum Instantia humillime, quatenus memoratos Articulos, om-
niaque et singula in iisdem contenta ratos, gratos, et accepta habentes, 
Literis Nostris privilegialibus inseri, et inscribi facientes, authoritate 
Nostra Caesareo-regia approbare, roborare, ratificare, ac pro iisdem 
Civibus, et Magistris Textoribus, ipsorumque sucessoribus universis 
valituros benigne confirmare dignaremur. Duorum quidem Articulo-
rum Contextus sequens est:

Első czikkely. Az inasokról. Ki inasságra felvéttetni kíván, az akármely 
törvényesen bévett relígyiójú lehet, erre nézve el nem tiltatik, a’ szándé-
kában lévő mesterségtől. Minek előtte valaki a’ czéhmester tudtával és 
a’ fertály esztendei béjárás alkalmatosságával rend szerént felvétessék és 
az inasságra béírattassék, előbb azon mesternél, kihez bé akar állani, a’ 
hat héti próbát meg kell tennie; ha ennek végtével a’ mester őtet elég-
ségesnek és alkalmatosnak talállya, és ő keresztelő vagy más, törvényes 
születésének bizonyságlevelét, szintúgy ha jobbágy volna, földesurának 
is megengedését (ha meg nem engedtetnék néki, az illető törvényszék-
hez folyamodván) előmutattya, akkor az ily ifjú valóságos inassá a’ láda 
felnyittatásával felvétethetik; mely esetben keresztelő vagy törvényes 
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születtetésének és elbocsáttatásának bizonyságlevelét a’ czéhládába 
letenni és inasságra felvétetéséért 1 f l. 30 xr. fizetni tartozik.

Második czikkely. Ha valamely mesterember valamely felfoga-
dandó inastól netalántán eddig szokásban vett mód szerént óváspénzt 
kívánna, de a’ szegődő inas azon óváspénznek letételire elégtelen vol-
na, és érette jótálló polgárra se tehetne szert, ezen esetben a’ czéhnek 
commissáriusa avagy mestere azon legyen, hogy olyanhoz szerezze el 
őtet, ki óvást nem kíván.

Harmadik czikkely. Az inas a’ takátsoknál különbség nélkül há-
rom esztendőkig egy folyamotban tanuljon; ne merészellye mesterét 
akármely szín alatt elhagyni vagy éjjelenként kimaradni és csavarogni, 
hanem tisztességes, szófogadó ifjúhoz illőképp visellye magát, hív, 
szorgalmatos és engedelmes légyen, a’ mester pedig jó móddal bánnyék 
vele, se többet a’ házi munkára, mintsem a’ mesterség tanulására ne 
fogja őtet, hanem mint jó ház attya és jó tanítómester a’ relígyiónak, 
erköltsiségnek és a’ mesterségnek és kézműnek fundamentomira seré-
nyen oktassa őtet. Az inasok egy perczenttel se tartóztassanak valamely 
czéhbeli határozat erejével tovább, egyéb ha némely czéh commissárius 
által megvisgálandó környülállások javalnák, ezen üdőhatárnak meg-
hosszabbítását vagy rövidebbítését. Valamint a’ mester, úgy a’ legények 
’s cselédek is az inassal emberségesen bánnyanak.

Negyedik czikkely. Ha történnék, hogy az inas a’ tanítómesterét 
elhagy ná a’ czéhmesternek kielégítő okát nem adván, és két, három ’s 
több napokig elmaradna, azonban kevés idő múlva ismét visszatérne 
jobbulásának jeleit adván, ezen esetben büntetésül minden elmulasztott 
napért egy hét tel tovább tartozik inaskodni. Ha pedig igazságos ok nélkül 
so kább maradna el, úgy hogy jobbulását remélleni ne lehessen, vagy ha 
magát illetlenül viselné, vagy ha éppen hűségtelenségről vádoltatnék ’s 
győ zettetnék meg, következőképp czéből kirekesztetést érdemelne, akkor a’ 
czéhmesternek, ettől meg a’ helybéli tanátsnak vagy bíráknak adattassék fel, 
hogy ezek megítélhessék, valyon czéhből kitiltást érdemellyen-é vagy se?

Ötödik czikkely. Ha pedig az inasnak oka volna tanítómesterét 
elhagyni, ezt a’ nélkül, hogy elszökjön a’ czéhmesternek vagy com-
mis sáriusnak béjelentheti, melyre nézve ezek okát kelleti szerént 
megvizsgállyák és a’ panaszt tévőt, ügye megvalósodván, más tanító-
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mesterhez rendelik, a’ kinél hátralévő inasidejét bétölthesse. Ha pedig 
az előbbi tanítómester azon summát, melly az inasságért letétettni 
szokott, már egészen kezéhez vette volna, ennek járandó részét a’ másik 
mesternek fogja szolgáltatni.

Hatodik czikkely. A’ pénznek summáját, ha melyet kívánna a’ 
tanítómester a’ felfogadandó inastól, a’ czéhbéli comissarius vagy hely-
béli bírószék ítélete fogja meghatározni, ’s soha 20 forintoknál többre 
emeltetni nem haggya. Többnyire minden tanítómester rajta legyen, 
hogy az inasa kevés idő múlva annyira mennyen, hogy annyit, mennyibe 
élelme telik, munkájával megkereshessen… Ha pedig valamely inas a’ ta-
nítóbért le nem tehetné, a’ mester azonban alkalmatos voltáért és egyéb 
jó tulajdonságáért fel akarná őtet mégis fogadni, az ily inas, ha éppen 
tanítómestere úgy kívánná, egy esztendővel tovább nála hagyattathatik, 
hogy ez által a’ tanítóbér résznyire kipótoltassék.

Hetedik czikkely. Ha a’ mester e’ világból kimúlván oly inast hagy-
na maga után, ki még inasesztendeit egésszen bé nem töltötte, a’ czéh 
tartozik azontúl megvisgálni és fontolóra venni, ha az özvegynél meg-
hagyattathassék-é, azon esetben, ha ő a mesterségét folytatná, vagy más 
valamelyik mesterhez adattassék. Az ily inasok azon özvegynél, kinek a’ 
mesterséghez jól értő legénye, táblalegénye vagyon, meghagyattathatnak 
igenis, de mégis inasságok végbemente előtt, a’már bévett szokás 
szerént 14 nappal vagy négy héttel vagy egy fertály esztendővel is a’ 
czéhmesternél vagy más mesternél, inasságoknak bétöltéséül szolgálni 
tartoznak, azonban az egész bér az özvegynek engedtessék.

Nyolczadik czikkely. Ha az inas szabott esztendeit bétöltötte és 
semmi helyes kifogást nem szenved, nemtsak felszabadíttathatik, hanem 
tartozik is a’ czéh őtet felszabadítása takszáját, mely a’ béfogadtatásánál 
nagyobb, és így 1 f l. 30 xroknál több nem lehet, lefizetvén, felszaba-
dítani, magára bocsáttani és mesterlegénnyé tenni a’ czéhláda felnyit-
tatásával, minden eddig szokott szertartásokkal és visszaélésekkel 
felhagyván, felolvasván néki előre, és megmagyarázván az őtet illetni 
fogó rendszabályokat és törvényeket, ’s ezeknek pontig megtartását 
szívére kötvén; ezen felszabadítás a’ czéh protokollomába írattassék bé, 
az újonnan lett legénynek felszabadításáról bizonyságlevél készíttessék, 
és eredeti valóságában a’ czéhládába tétessék.
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Kilenczedik czikkely. A’ mesterembereknek fiai az inaskodás esz-
tendeire nézve semmi jelességgel nem bírnak, hanem az eddigi szokás 
szerént abban kedvezhetni nékik, hogy befogadtatásokkor és felszaba-
díttatásokkor a’ takszának tsak felét tartozzanak fizetni.

Tizedik czikkely. A mesterlegényekről. Minden mesterlegény, 
akár mesterember fia legyen, akár idegen, hogy a’ mesterségre jussa 
legyen a’ külömbféle kéziművére szolgáló esméreteknek megszerzése 
végett, tanulóhelyén kívül vándorlani köteleztetik. Mivel pedig minden 
legény keresztelő vagy más törvényes eredetéről és felszabadíttatásáról 
szóló eredeti bizonyságlevelit mindaddig a’ czéhládában hagyni tartozik, 
míg a’ törvényes bíró széknek vagy azon czéhnek, melyet illet tanú-
ságtételével meg nem mutattya, hogy valamely czéhbe béállani kíván, 
azért a’ néki a’ szabott vándorlásra indulván, és a földesuraságának és 
törvényes elöljáróinak engedelmét (melyet ezek meg nem tagadhatnak 
néki, ha valami gonosztettért vagy csínért gyanúba nem ejti magát, vagy 
adósságát még ki nem fizette) előmutatván a’ czéh ezen keresztelőlevelét 
és felszabadíttatása bizonyságit másában kiadni és őtet erköltsiségének 
és mesterségben jártosságának tanúlevelével útnak készíteni tartozik. 
Felszabadításának bizonyságlevelit ugyanazon eseten kívül, ha tsupa 
történetből, nem önnön fogyatkozásából vesztette volna el, egyetlen 
egyszer szokott czéhbeli aláírásával az írásért járó 30, legfeljebb 45 xrkba 
(kiterjedségéhez képest) telő takszának fejében a’ tanúságlevelet pedig in-
gyen adgya ki, ezen tanúságlevél e’ formán készíttessék el: Mi czéhmester 
és egyéb chéhbéli______mesterek ______városában ezeknek erejével 
tudtul adgyuk, hogy e’ jelenlévő levelünket előmutató _______ legény, 
ki született ______ esztendős ______ termetű ______ hajú, nálunk 
itt _____ városában ______ esztendeig ______ hétig a’ mesterségben 
dolgozott légyen, és ezen idő közben magát serényen, híven, csendesen, 
békésen ’s becsületessen viselte, a’ mint egy mesterlegényhez illik. Mely-
nek bizonyságát tehát néki kiadni méltónak ítéltük közönségesen és 
egyenként megkérvén mestertársainkat, hogy czéhbeli szokásink szerént 
elősegíteni, ’s mennyire kívántatik gyámolítani ne terheltessenek. (P. 
H.) N. N. czéhmester. N. N. mester, kinél dolgozott. Ha a’ vándorló 
legény ezen bizonyságlevelét azon helyen, a’ hol magának munkát vagy 
szerentsét keres tisztességesen bémutattya, a’ legény nélkül szűkölködő 



■■■  ■ A zentai takácscéh 1815-ben kiadott alapszabályai ■ 115 ■

■■■  

mesterek őtet béfogadni tartoznak. Ha szerentsétlenségből keresztelő 
és felszabadíttatását bizonyító levelét elvesztené, és másképp kénte-
leníttetnék azoknak kivétele végett visszatérni, elégséges legyen néki 
a’ fenn mód szerént készíttetett tanúságlevele, mivel ebből is kitudni 
valóságos mesterlegény létét. Ezen tanúság nélkül pedig, egyéb ha letett 
hitével vagy azon czéhnek és elöljáróságnak, honnét való bizonyságával 
megbizonyíttya, ha azt elvesztette, semmi mesterlegényt se merészellyen 
akár a’ czéhmester, akár más mesterember felfogadni, elősegíteni vagy 
más szolgálattal gyámolítani 20 forint büntetés alatt, melyet egészen 
vagy résznyire tsak a’ helybéli elöljáróság engedhet el, azon esetre is, ha 
a’ legény tanúságlevelének elvesztett hitével erősíti, szükség eránta ama 
helybéli elöljárókkal, hol dolgozott, levél által értekezni.

Tizeneg yedik czikkely. A’ vándorló legény vándorlását három 
esztendőkig szakadatlanul folytatni és bétölteni tartozik. Ha mégis 
terhes okokból, u.m. veszedelmes nyavalája vagy szülőinek véletlen 
halála vagy más ily féle okok miatt vándorlását félbe szakasztani és ha-
zamenni kénteleníttetnék, ezen esetben azok megszüntével és szükséges 
dolgainak elrendelésével azon mesterlegény tartozik ismét vándorlásnak 
indulni, és még hátralévő idejét bétölteni. Ha történnék pedig, hogy 
szükség lenne néki a’ vándorlást vagy egészen vagy résznyire elmulasz-
tani, igen fontos okok adván elő magokat, u.m. testének bénasága, az 
aggott nyavaláskodó szüleinek oly elgyengülte, hogy fioknak jelenléte 
nélkül a’ gazdaság gondviselésére ’s mestersége folytatására éppen el nem 
lehetnének, vagy ily forma más környülállások, a’ helybéli elöljáróság a’ 
czéhnek véleményét előre meghallgatván ezen esetet, a’ h. tanáts végzése 
alá terjesztheti, ’s úgy ettül a’ további rendelést elvárja.

Tizenkettődik czikkely. A’ vándorló legény helyre érkezvén, a’ 
szállóhelyre, a’ fogadóba vevén magát, és ott, hol ez nem volna, legalább 
második nap a’ czéhmesternél vagy ennek jelenlétében, az öregebb 
mesterembernél megjelenni, munkát kérni és az ajánlott műhelyt 
vonakodás nélkül felvállalni tartozik: mindenekelőtt pedig származá-
sát, megkereszteltetését ’s felszabadítása bizonyságlevelit és tanúsága 
bizonyságát, az előbbiket ugyan a’ helyről, hol inaskodott, az utolsót 
pedig onnét, hol utolszor dolgozott, előmutatni és a’ czéhládába reá 
gondviselés végett bététtetni, ’s abban hagyni köteles mindaddig, a’ míg 
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tsak ott fog dolgozni, ha minden keresetének ellenére semmi műhelyre 
nem kaphatna, a’ czéhmester az utolsó tanúságlevelére ingyen tartozik 
feljegyezni, hogy egy mesterember se szűkölködött akkor legény nélkül. 
Ha pedig az oly legény, kinek műhelye akadott jól és tisztességesen 
viselvén egész idő közben ott magát, vándorlását tovább akarja folytat-
ni, és más helyen is gyakorolni mesterségét, mesterének a’ következő 
czikkelyben szabott rendelés szerént betsületesen felmondani és a’ őtet 
illető elöljáróságtul szabadságot kérni fog, mely megadatván néki, ha 
valamely rossz vagy csín tette miatt gyanúba nem esett, vagy másnak nem 
adós, vagy valakinek más követése nintsen rajta, nem tsak a’ czéhládába 
bétetett bizonyságlevelit, hanem annak új tanúságát is, hogy viselte 
légyen a’ helyben magát az előbocsátott X. czikkely rendelés szerént a’ 
czéhmester ingyen kiadni tartozik. Az előbbi tanúságlevele pedig, mely 
erőtlenné és haszonvehetetlenné válik, csak oly képpen adattatik ki, ha 
a’ mesterlegény kívánnya, hogy hol forgását láttathassa; semmiképp ki 
ne hagyattassék, mikor költ légyen az új tanúságlevél.

Tizenharmadik czikkely. Egy legénynek se szabad hat holnapi 
felmondás előtt mesterének műhelyébül terhes és elégséges, az elöljárók 
által megvisgálandó okok nélkül kiállani, de a’ mesterembernek ellenben 
se lesz szabad ezen idő közben elegendő ok nélkül őtet elbocsátani. A’ 
legény pedig, ha oka elégségesnek esmértetik lenni, mesterét elhagyni 
kívánván 14 nappal előbb néki felmondani köteleztetik, ’s ezen esetben 
rend szerént egy fertály esztendeig azon helybül eltávozék, se annak el-
folyása előtt, más mester műhelyébe bé ne állyon. Többnyire valami itt 
mondatott a’ legénynek felmondásárul, mind az a’ mesterembereket is 
illeti, ha őket tovább tartani nem akarják; erre mind az által azon esetben 
tartoznak, ha magokat jól viselik, másképp a’ szófogadatlan legényt, ha 
ilyennek esmértetik és ítéltetik, maga viseletében a’ czéh commissáriustul 
is minden felmondás nélkül műhelyéből a’ mesterember kitilthattya.

Tizennegyedik czikkely. Tovább a’ chéhmester a’ commissariussal 
együtt, nem különben a’ helybéli elöljárók is felszabadíttatnak, hogy 
terhes okok adván elő magokat a’ vándorló legénynek megengedhessék, 
hadd álhasson ez vagy amaz mesteremberhez bé, kivált ahhoz, kihez kí-
vánkozik, és a’ ki őtet béfogadni kész renden kívül is, melyet egyébként 
elégséges ok nélkül meg nem kell szegni.
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Tizenötödik czikkely. Minden legénynek szabad legyen különös 
úri szolgálatba is lépni, ha azonban valamelyike idővel mesterségre szert 
akarna tenni, akkor nem tsak uraságátul tartozik jó magaviseletének 
bizonyság levelit előmutatni, hanem azon utolsó tanúságlevelit is, melyet 
uraság szolgálattyába lépvén kapott, hogy kitudódgyék, ha mesterét, ki-
nél utolszor dolgozott, meg nem károsította-é, vagy valamely elkövetett 
tsínért nem űzettetett-é el.

Tizenhatodik czikkely. A’ mesterlegények estennen, az elöljáróság 
által szabott vagy másképp szokásban lévő óra után, annál is inkább 
éjjelenként kimaradni ne merészellyenek: a’ kik ez ellen tselekszenek, 
mérséklett büntetéssel sartzoltassanak, ha pedig az ily legények 
kitsapásit mestere a’ fertály esztendei czéhgyűlés alkalmatosságával 
feladni elmulasztaná, véle egyenlőképpen büntettessék meg. E’ végre 
a’ commissárius felvigyázó mestereket rendellyen. 

Tizenhetedik czikkely. Egy legény se merészellyen úgynevezett 
korhely hétfőt (blauer Montag), se más dolog tévő nap a’ munkát elke-
rülni, fél vagy a’ környülállások kívántatása szerént egész héti bérének 
is vesztessége alatt, melyet mestere, a’ kinél dolgozik, tőle elfogni és 
a’ czéhládába béadni tartozik, melyből tsak annyit kap vissza, meny-
nyit az elhenyélt napokhoz képest a’ czéh megvisgálván, igasságosnak 
talál. Ha pedig valamely mesterember ezt tselekedni elmulasztaná és 
korhelykedésének kedvezvén, őtet a’ czéhnek bé nem vádolná, az nem 
tsak legénye büntetésének díját, melyet elhenyélt napokkal érdemlett, 
hanem reá hagyása miatt még egyszer annyit is tartozik a’ czéhládába 
fizetni. Többnyire az ily legény, ha több ízben is ezen törvényt által 
hágja, az egész héti bérének vesztessége mellett, másképpen is erőssen 
megbüntettessék. 

Tizennyolczadik czikkely. Valamint a’ mesterembereknek tilal-
mas kéziművek árát szabad kényökre a’ község ostorozásával felcsapni 
és egymás közt ezt fogadni, úgy a’ legényeknek semmiképp se szabad 
magok közt azon megegyezni, hogy más bérben a’ munkát mestereiktől 
fel nem vállalják, egyébb a’ melyben ők öszve szövetkeztek. Az illyek 
úgy tekéntessenek mint lázítók, és a’ helybéli elöljáróságtul érdemlett 
büntetéssel fenyíttessenek meg.
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Tizenkilenczedik czikkely. Mivel ’a mesterlegények úgyis gyűlést 
magok közt nem tarthatnak, az ő petséttyeikkel szokásban lévő vissza 
élésik egésszen törültessenek el, és hatalmokban az olyan petsét se 
hagyattassék, hanem ez, a’ hol még megvolna, a’ czéhládába rejtessék 
el. Tilalmas tovább a’ legényeknek különös szövetkezéseket tartani, 
tulajdon rendszabásokkal bírniok vagy önnön czéhládát szerzeniek; 
azon adakozást, melyet a’ beteges vagy vándorló legények számára vagy 
más szükségekre nézve a’ fertály esztendei öszve gyűlés alkalmatosságá-
val tenni szoktak, ’s a’ mely 15 xrkat egyenként meg nem haladhattya, 
a’ czéhládának különös rejtekébe letehetik; a’ czéhnek része lészen 
pedig szorgalmatosan felvigyázni, hogy ezen öszve adogatott pénz a’ 
dobzódásra vagy más idegen végekre ne fordítassék; mire fordították 
légyen, számot kell adniok, melyet azon czéhnek és commissariusnak, 
a’ kiket illet megvisgálások, és ha kívántatik, a’ helybéli elöljáróságnak 
megítélésök alá is vetni kötelesek. A’ legényeknek minden más helybéli 
czéhekhez magok leköteleztetések is keményen megtiltatik, azért min-
den e’ féle törvénytelenkedések a’ czéhbéli commissarius által azon hely 
elöljáróinak tudtul adattassék, az ő megbüntetések végett.

Huszadik czikkely. A’ legények a’ czéh és atyamester iránt min-
den kellető tisztelettel és engedelemmel viseltetni tartoznak, azért 
is mindnyájan önnön javokra nézve is tőlök lefüggjenek, ellenek ne 
pártoskodgyanak, se a’ fertályi öszve gyűlésekben, se a’ felfogadtatások 
helyén (a’ fogadóban) azon mesterekhez, kiknél dolgoznak, híveknek 
és serényeknek lenni fő kötelességeknek tartsák, ’s ezeket annál inkább 
tellyesítsék, mivel minden szánszándékkal való általhágások büntetést 
fog maga után vonni, melynek környülállásokhoz képest meghatározása 
közönségessen rész szerént a’ czéhtől, de mindég a’ commissárius tud-
tával, rész szerént pedig a’ helybéli elöljáróságtól fog függeni. A’ fertály 
esztendei öszve gyűlésre vagy akár mikor hívattatott czéhben meg nem 
jelenő legények a 40. czikkely szerént büntetnek. A’ czéhbeli dolgok 
eránt való büntetések soha se határoztathatnak másképp meg, egyéb a’ 
commissarius jelenlétében, a’ ki a’ vétket tiszti szerént megvisgálni tarto-
zik, de ezen büntetés két forintokat soha meg ne haladgyon, a’ nagyobb 
szerű vétkek pedig mindég a’ helybéli elöljáróság ítélete alá terjesztes-
senek. Ha megtörténnék, hogy valamely legény rossz életének rendiért 
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vagy más kicsapásiért , vagy valamely gonosztett gyanújába ejtvén magát, 
a’ czéhládába bététetett eredetének bizonyságit ’s felszabadíttatásárul 
való levelet vissza nem kapván, vagy rossz tanúságlevelet vévén merő 
bosszúállásból a’ más legényeket felzúdítani vagy mestereiktől elidege-
níteni merészkednék, az ilyen környülállásokhoz képest, a’ helybéli elöl-
járóságtól sanyarúan büntettessék meg, elszökvén pedig currentáltassék, 
és a’ hol megkapattatik, mint lázító törvény szerént lakollyon meg. 
Azon legények is betsületesnek tartassanak, kik más helyeken az ott 
szokásba lévő ’s Eő Felségétől jóvá hagyatott rendelések szerént, akár 
mely helybéli elöljáróságtul befogadott mesterembertül tanulták a’ mes-
terségeket, a’ mit főt azokrul is érteni kell, kik idegen tartományokból 
mesterség megtanultokról és jó magok viseletérül bizonyság leveleikkel 
idejönnek, ezek semmi büntetés vagy adózás alá azért visszaélésbül ne 
vétessenek. Mivel pedig az elhatalmozott visszaélés, az öreg és új legény 
megkülömböztetésében gyakor, és kegyetlen visszálkodásokra adott 
okok, azért mind ezen megkülömböztetés jövendőre egésszen eltiltatik, 
úgy hogy a’ felszabadult legény, akár mely öreg legénnyel egyenlő lé-
gyen, azt többnyire a’ mesteremberek hatalmában hagyván, hogy az 
oly legénynek, ki jobban érti és forgattya a’ mesterségét, nagyobb bért 
adhassanak és egyet a’ többiek közül mint egy mesterség vivőül elsőnek 
rendelhessenek bővebb jutalommal.

Huszoneg yedik czikkely. A’ mesterségről általyában. Ha a’ 
mesterlegény a’ felsőségtől parancsolt vándorlását elvégezvén mester-
ember kíván lenni ama helyen kívül, a’ hol inaskodott, mindenek előtt 
azon czéhtől, melybe kívánkozik, feltett czéllyáról bizonyság levelet 
szerezni tartozik, és annak jelentésénél fogva azon czéhnek ládájából, 
hol felszabadult keresztelő, származása ’s felszabadíttatása bizonyság 
levelit a’ mint eredet szerént kiadattak, kivenni és azon czéhládájába, 
melynek kebelébe kívánkozik, béadni; ha pedig jobbágy volna, és 
nem urasága lakföldén akarna czéhbe lépni, annak engedelmét is és 
minenesetre vándorlása bétöltésének bizonyságát is előmutatni köteles. 
Továbbá ezekkel az összve gyűlt czéhnél magát illendőképp béjelenteni, 
a’ helybéli földesuraság megengedtét kinyerni és ezt a’ czéhmesternek 
és öregebb mesterembereknek tudtul adni köteles lészen. Minek utána 
pedig mindezen bizonyságit előmutatta, azon túl felolvasván előbb néki 
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a’ czéhbeli czikkelyeket minden taksza nélkül okvetlenül remekelni 
tartozik. Mindazonáltal, hogy eltávoztassanak a’ rossz következések 
rendeltetik, hogy a’ czéhnek tisztében fog állani, az oly legénynek, ki 
a’ föllebb emlétett bizonyságlevelit előmutatta, minden időhalasztás 
nélkül a’ remeket kiadni. Ha pedig történnék, hogy mégis a’ czéh vala-
mely legényt húzással, vonással fenyegetne, folyamodgyék ő a’ helybéli 
elöljárósághoz, mely megértvén a’ czéhtől a’ dolog valóságát, többé a’ 
czéhre nem ügyelvén, a’ hozzá folyamodónak a’ remeket szabja ki maga. 
Többnyire oly munka adassék remekül, mely drágábbá telő ne legyen, 
hanem a’ mesterségre kívánkozónak alkalmatos voltát ’s tapasztalását 
eléggé kinyilatkoztassa; haszon vehető és elárulható is légyen.

Huszonkettödik czikkely. Ámbár a’ mesterségre való szertételre 
a’ remekelés oly elkerülhetetlenül szükséges, hogy ettől se a’ czéh, se a’ 
helybéli elöljáróság egy mesterlegényt se menthessen ki: mivel azonban 
oly különös környülállások és fontos okok is adhattyák elő magokat, 
hogy a’ másképp a’ mesterségében jártos és a’ megkívántató tulajdonsá-
gokkal bíró legény vagy szemeinek elgyengülte, vagy mellyének ártat-
lanul esett fájdalmai vagy más reá nehezedett viszontagságok miatt a’ 
remeket, kivált a’ nagyobb erőlködésbe tellőt, többé el nem készítheti; 
azért az ily rendkívül való esetekben a’ remekeléstül felszabadításért 
könyörgő legényeknek írásaik, azon elöljáróság által, a’ kiket a’ dolog 
illet, a’ fenn forgó környülállásoknak igaz béjelentésével, az H. Tanáts 
ítélete alá terjesztessenek, és ezáltal az ily mesterlegények a’ remekeléstül 
felszabadíttatást nyerhetnek.

Huszonharmadik czikkely. A’ czéhnek rendelése fogja meghatá-
rozni, hol, mikor és kinek felvigyázása alatt kellessék a’ remeket elké-
szíteni. Attul szükség tsupán tartani, hogy az úgy mondott napszám 
megfizetéseknek és az evésre-ivásra teendő költségeskedéseknek hely 
ne adassék. Azon esetben, ha a’ remeklő mesterlegénynek annyi ereje 
nem volna, hogy a’ hozzávalókat a’ magáéból megszerezhesse; tartoz-
zék a’ czéh önnön magáéból neki a’ végre költsön adni, ’s ezt a’ remek 
eladattásával ismét visszaszerezni.

Huszonnegyedik czikkely. A’ remeknek megítéltetésére a’ com-
missarius a’ czéhmesterrel megvisgálló mestereket nevezzen ki, szabad 
lészen pedig a’ legénynek, ha az első remeke hibás volt, mást készíteni, 
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’s ha ismét visszavettetnék, a’ helybéli elöljáróságnak kelletiképp való 
tudósításánál fogva azt más helybéli mesteremberek által önnön költ-
ségén megítéltetnie. A’ hibákat azonban pénzen meg nem válthatni, 
ha megbizonyodik, hogy valamely mesterlegény a’ remek elkészítésben 
tetemes hibákat követett el, és így mesterségének elégséges tudtával nem 
bír; ezen esetre a’ mesterségre jusst nem nyer; minek utánna mindazáltal 
alkalmatosabbá tette magát, a’ végre ismét jelentheti magát. Többnyire 
az, ki hibás remeket készített, ha czéh költött volna a’ hozzávalókra, 
ezeknek árát tartozik visszafizetni. A’ ki valamely helyen remeket már 
tsinált és valóságos mesterembernek akármely törvényes szabadsággal 
bíró czéhbe bévétetett, máshová költözni ’s itt letelepedni akarván, a’ 
helybéli elöljáróktól vagy a’ H. Tanátstól a’ végre engedelmet nyervén, új 
remeket tsinálni többé nem tartozik, hanem tsak attul szerezzen magá-
nak hiteles bizonyságlevelet, hogy már remeket készített, és a’ czéhbéli 
mesteremberek közé bévétettetett, azon czéhtől, melyet e’ dolog illet.

Huszonötödik czik kely. Azon legényt, ki remekét hibátlanul 
elkészítette, a’ mesteremberek társaságába bé kellettik venni: mivel 
alkalmatos létének elégséges próbáját adta, a’ minől több nem szükséges 
a’ felvétetésre.

Huszonhatodik czikkely. Az, ki a’ mesteremberré lételt megnyer ni, 
egyetemben a’ mesterségnek 25 forintokból álló takszáját a’ czéhládába 
fizetni tartozik; a’ mesteremberré lételre nézve ebéd vagy uzsoráskodás, 
se önnön valóságokban se más formájokban meg nem engedtetnek.

Huszonhetedik czikkely. A’ mesterember fia vagy azon legény, 
ki valamely mesternek özvegyét akarja elvenni, az elölszabott köteles-
ségektől menté nem lészen, azért tehát se az inaskodás, se a’ vándorlás 
kötelességétől, se a’ remek készítésétül meg nem szabadíttatik, sőt min-
den esetben az egész mesterségéért járó takszát is, valamint más egyéb 
legény megadni tartozik. Eddig talán fenn lévő mester és kézműves 
embereknek bizonyos számhoz köttetések örökre eltiltatik, és semmi 
legényt se lehet tsupán azért többé a’ mesteremberek közé lépéstül el-
tiltani, hogy teli számmal vagynak. A’ mesterségnek eladattatása vagy 
áltvitele, ki a’ mesterember leányát vagy özvegyét házastársul veszi, sza-
bad egyesülésre botsáttatik, de eme mesterség eladattatása vagy áltvitele 
által nem a’ mesterség folytatására való jusst kell érteni, hanem tsupán 
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a’ mesterséghez kívántató eszközöket és szereket, azt önként áltlátván, 
hogy a’ mesterség vevő vagy mesterség folytatását magára vállaló, ha a’ 
mesterség gyakorlásra jusst akar magának szerezni, szintúgy, valamint 
egy más mesterségben jártosságát és alkalmatos voltát megbizonyítani 
tartozik, másképp a’ mesterség néki meg nem engedtethetik.

Huszonnyolczadik czikkely. A’ czéh szabadságában hagyattatik, 
hogy egy, két vidéki mesterembereket a’ szomszédságbul, de minde-
nikét egyenként, ’s nem filialis titulus vagy más akármely szín alatt 
többeket egyszerre felfogadván, a’ mesterség taksza felének letételével 
maga kebelébe vehessen oly formán, hogy mindenek előtt ez eránt a’ 
helybéli elöljáróság vagy tanáts a’ föntálló rendelések szerént illendőképp 
tudósítassék; ide értvén azt is, hogy az ily mesteremberek is a’ parantsolt 
remek elkészítésével magát alkalmatosnak lenni megmutatta légyen. 
Az ily mód szerént bévétetett vidéki mesteremberek is esztendőnként 
a’ szabott napon a’ mesterség űzésért járó adót , mely két forintokat 
meg ne haladgyon, a’ czéhládába béfizessék, és ha elmulasztanák, két 
annyiba büntettesenek meg.

Huszonkilenczedik czikkely. Megengedtetik ugyan, hogy a’ 
külömbféle mesteremberek is egy czéhet tehessenek, de ezt nem lesz 
szabad másképp tselekedniek, egyéb ha mindenik mesterségből töb-
ben, és annyi számmal találtatnak, hogy az öregbikékre a’ remekek 
megítéltetése ’s más mesterségbéli ügyeknek elintézete bízattathassék; 
hanem hogy oly mesteremberek kívánnának egy társaságba lépni, kiknek 
művök egymáséhoz oly igen közelét, hogy egyik a’ másikának remekét 
és munkáit eléggé megítélni tudhassa.

Harminczadik czikkely. A’ mesteremberek és legények kö-
telességeiről. A’ czéhek mind általan fogva, mind azoknak egyenként 
való tagjai, a’ helybéli elöljárókat, valamint a’ fölsőbb igazgatókat illendő 
tekéntetben tartani ’s parantsolattyokat tellyesíteni, rendeléseiket meg-
tartani, mindennémű készséggel kötelesek lesznek, és ha sanyarú szám-
adásra nem akarnak vonattatni, semmi törvénnyel ellenkezőre vetemedni 
ne merészellyenek. Nem különben a’ czéhbéliek egymással is békében 
éljenek, az öregebbek az ifjabbaknak jó példát adgyanak, hasonlóképpen 
a’ legények a’ chéhnek és mestereiknek kelleteképp szót fogadgyanak; a’ 
czéh dolgait tsendesen minden lárma nélkül és igasság szerént végezzék, 
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minden csapdozásokat, perlekedést, disztelenséget és botránkoztatást 
szorgalmatosan kerüllyenek. Hogy pedig az ily törvénytelenkedések bün-
tetlenül ne maradgyanak, a’ czéhnek megengedtetik, hogy a’ mesterséget 
és jó rendtartást szorosan illető tárgyokat maga is a’ fertály esztendei 
vagy más rendkívül való gyűléseiben, a’ czéh commissariusnak mindég 
jelenlétében megítélhesse, és a’ törvényszegőket megbüntethesse, de úgy, 
hogy a’ büntetés a’ bűnhez mérsékeltessék, és a’ pénz díj soha két forintnál 
többre ne mennyen, a’ pörlekedő részeknek többnyire minden esetben 
szabad légyen ügyöknek további megvisgáltatása végett, és ha a’ dolog 
úgy kívánná, a’ hibáknak kipótoltatása végett is a’ helybéli elöljárókhoz 
vagy a’ felsőbb igazgatókhoz folyamodniok. Senkit azért, ha hogy kö-
nyörgő levele által a’ helybéli elöljárókhoz vagy a’ felsőbb igazgatókhoz 
folyamodott, a’ czéhnek megbüntetni vagy más zaklatással illetni nem 
szabad, ha tsak ügyének orvosoltatását először a’ czéhtől kérni el nem 
múlatta. Ha valaki a’ czéhbéliek közül oly gonosz tettre vetemednék, 
melynek megítéltetése a’ czéhhez nem tartozik, akkor a’ czéhmester azt a’ 
helybéli tanátsnak vagy a’ bíráknak azontúl béadni tartozik. Mivel pedig 
minden jól elrendelt társaság fő céllyának kell az Isten tiszteletének és 
félelmének lenni, minden mesteremberek és legények, a’ kik kersztény 
katholicusok az előre rendin meghívattatásra minden fertály esztendő-
ben vagy kántor hetekben mondandó mise áldozatra díszes ruhában 
megjelenni tartoznak. Azon mesterember vagy legény, ki elégséges és 
czéhmesternek előre tudtul nem adott ok nélkül az Evangelium után 
jelennék meg a’ mise hallgatására, vagy éppen meg nem jelennék, első 
ízben ha mester, 20 xoknak, ha legény 10, a’ második ízben 40 vagy 20 
xoknak a’ czéhládába béfizetésével büntettetik meg. Ezt azonban a’ R. 
Katholikusokról, senki képp se azokról szükség érteni, kik más azon 
helybéli és eltűrt valláshoz tartozandók. Ha tovább a’ mesterember 
vagy legény ezen ájtatosság vagy ama két közönséges esztendőnként való 
processziók alkalmatosságával, a’ hol ezek szokásban vagynak, jelessen az 
úrnapi processzión, melyre minden katholikus czéhbéliek zászlójokkal, 
ollyal, melyet egy legény könnyű szerrel vihessen, elmulaszthatatlanul 
megjelenni tartoznak, egyéb ha törvényes okokra nézve maradnának el, 
magát dísztelenül viselné; ez ilyen vétkéhez mérséklett pénzbüntetéssel, 
mely a’ czéhnél 2 forintnál soha többre ne mennyen, sartzoltassék, vagy 
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tetemesebb törvényszegéséért a’ helybéli elöljáróságnál az érdemlett 
megbüntettetéseül vádoltassék be.

Harminczegyedik czikkely. Mivel minden mesteremberek és 
kézművesek önnön és házok tartásokat, mesterségeknek gát nélkül való 
űzése által keresni tartoznak, egy mesternek se légyen szabad a’ másnak 
legényét akár mi kép elidegeníteni és magához venni, az okozott kár 
visszafordításának büntetése alatt. Mivel pedig a’ czéh tsak 2 forintig 
büntethet, ha a’ legény elhódíttatásából vagy elvételéből származott kár 
többre menne, a’ kárvallott mesterember igazságos kielégíttetése végett 
a’ helybéli elöljárókhoz folyamodhatik. Azon felül egy mesternek se 
szabad a’ vándorlásra érkezett legényt magától felfogadni, egyéb ha a 14. 
czikkely ereje által a’ czéhmestertől és commissáriustól, vagy helybéli 
elöljáróságtul az néki megengedtetnék, hanem a’ czéhmesternek adassék 
tudtul, kinek tisztiben fog állani, a’ minden czéheknél bevett szokás 
szerént az ily vándorló legényeket a’ kellető rend szerént, minden részre 
hailás nélkül kiosztogatni.

Harminczkettődik czikkely. Se egyik mesterember vagy legény 
a’ másikának munkáját, kézi művét vagy más szerzeményét ócsálni 
és megvetni ne merészellye, hogy ezen okból a’ vevőket elvonnya és 
magához vagy a’ legény mesteréhez hódítsa, másképp a’ mesterember 
ugyan két, a’ legény egy forinttal büntettessék meg, vagy a’ helybéli 
elöljáróságtul, ha a’ környülállásokra nézve a’ dolog úgy kívánnya, az 
egész szerzett kárnak kipótolására is vonattassék. Ezen rendelést arra 
is szükség kiterjeszteni, ha valaki mást rossz praktikákkal szállásából 
vagy mestersége folytatására, munkáinak és kézi műveinek eladatására 
felfogadott boltyából kitolni bátorkodnék.

Harminczharmadik czikkely. A’ czéhbe nem állott mesterembe-
reknek ott, hol czéhek vagynak, helyek nintsen, a’ vidékeken pedig, hol 
czéhek nintsenek, akármely mesterember a’ földes uraságengedelmével 
megtelepedhetik és magánosan vagy felfogadott legények által is mes-
terségét űzheti, a’ kiknek is a’ tovább menetelek esetében tanúságlevelet, 
melyet mesterek nem adhat, a’ földes uraság vagy helybéli elöljáróság fog 
kiadni. Ezt a’ czéh minden neheztelés vagy megbüntetés nélkül elfogadni 
tartozik. Ezekre azonban fel nem szabadíttatnak az oly helységekben 
korittyolók, hol czéhek vagynak.
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Harmincznegyedik czikkely. Mivel minden mesterembereknek 
azon munkájikból szükség élniek, melyeket gyakorlanak, ójják magukat 
a’ mesteremberek, hogy az egy rendűek, a’ másikák munkáinak készí-
tésére ne adgyák magokat, és a’ mások mesterségébe bé ne vágjanak, 
hanem ki ki maradgyon azon munkák és művek mellett, melyek a’ 
régi szokásként az ő mesterségekhez tartoznak. Azért ha az eránt a1’ 
külömbféle czéhek közt kérdés vagy versengés támadna, ez vagy amaz 
műnek készítése melyikhez tartozzék? az ily vetekedések minden esetben 
a’ helybéli elöljáróság, vagy ha a’ dolog kívánná, a’ polgári ügyekben 
igazgató tanáts ítélete alá vetessék. Többnyire minden mesterembernek, 
ki e’ pontban megkárosíttatottnak véle magát, a’ rossznak megorvo-
soltatása és kárának visszaszerzése végett, a’ helybéli elöljárósághoz 
folyamodni, és ha pedig ennek törvényes végzésével meg nem elégszik, 
az ily törvényszegő ellen kára visszatérítését és az elégtétel szerzést, a’ 
törvény székek előtt is a’ mint illik, keresheti.

Harminczötödik czikkely. Valamint minden külső mesterembe-
reknek ’s műveseknek is szabad a’ közönséges vásárokra megjelenniek és 
annak tartásáig portékáikat árulgatniok, úgy semmiképp meg nem en-
gedtetik, hogy a’ külföldi kalmárok és mesteremberek, az esztendőnként 
tartatott vásárok idején kívül is az oly portékáikat és műveiket, melyek 
az itthoniaknál is találtatnak, árullyák vagy mesterségeket nyilván avagy 
alattomban legények által vagy nélkül űzzék.

Harminczhatodik czikkely. Minden czéh különösen rajta lészen, 
hogy mind a mesteremberek, mind a’ legények és inasok kötelességek-
nek pontig eleget tegyenek, és kötelességeket bé nem töltvén, minden 
vétkesek érdemlett büntetéssel büntettessenek meg. Történvén pedig, 
hogy valamely mesterember vagy legény valami tilalmast vagy czéhnek 
ártalmast követne el, azért a’ másikának nem szabad őtet akár szóval, 
akár írással megtámadni avagy lepotskolni, annál inkább fellázításra 
vetemedni, az ez ellen hozott büntetések alatt, hanem köteles a’ czéhbéli 
elöljárókhoz folyamodni, és ezeknek elítélésekig magát tsendesen és 
békével viselni. Azon mesterember vagy legény tehát, ki ez esetben 
maga magának bírája lenne, a’ rend szerént való commissarius elöl ülése 
alatt tartandó czéhgyűlés által, ha terhesebb környülállások adnák elő 
magokat, addiglan a’ mestersége űzhetésétül eltiltathatik, míg ezen ügy 
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haladék nélkül, a’ helybéli bíróknak béjelentvén, meg nem visgáltatik, és 
menél előbb megvalósodván, el nem ítéltetik. Minthogy pedig minden 
czéheknek szoros kötelességekben áll, hogy mestertársaikat minden 
alkalmatossággal, félre tévén minden személy válogatást, egyenlőképp 
elő segítsék, azért az esetben, ha terhesebb katona munkák hárulná-
nak a1 czéhre, azon czéhnek, melyet a’ dolog illet, tisztiben fog állani, 
hogy ezen munkákat mindegyik mesteremberek között, kinek kinek 
erejéhez képest, a’ mennyire lehet egyenlő szerrel ossza ki. Többnyire 
az egész czéh arra is köteleztetik gonddal lenni, hogy a’ lebetegedett 
mesterembernek vagy legénynek, ki elszegényülése miatt magával jó 
tehetetlen, önnön és ház népe élelmére szükséges költséget nyújtson 
a’ czéhládából, oly törvény alatt azonban, ha az ily mesterember vagy 
legény felgyógyulta után és házi állapottyát rendbe szedvén a’ költsön 
vett segedelmet a’ czéhládába ismét béfizetni tartozik. 

Harminczhetedik czikkely. Ha a’ lebetegedett mesterember nek 
egy legénye se volna, a’ czéh, melyhez tartozik oly rendelést köteles ten-
ni, hogy a’ többi mesterember társai rendre, az öregebbtől elkezdvén, 
munkáinak folytatására egy legényeket nyolczad napra, mind addig, 
míg valamely vándorló legény nem érkezik, néki oda engedgyék, ’s mint 
egy költsönözzék, azon esetet kivévén, ha ragadós nyavala uralkodna 
a’ házában.

Harmincznyolczadik czikkely. A’ megholt czéhbéliek el-
temettetéséről és kikéséréséről. Ha valamely mesterember, legény, 
inas vagy a’ mesterembernek felesége avagy gyermeke meghalálozott, 
ennek eltakaríttatására tartozik mindegyik mesterember és legény meg-
jelenni, egyéb ha a’ czéh igen számos volna, úgy hogy az ily eltemettetés 
minden hléten vagy igen gyakran megtörténnék, ’s ez által a’ czéhbeliek 
élelmék keresetétől igen vissza tartóztatnának, akkor legalább nagyobb 
résznyire, váltva, a’ helybéli elöljáróság által meghatározandó mód 
szerént köteles ezen tiszteletét megtételre. Az pedig, ki hívattatását, a’ 
rend rajta lévén elmulasztya, mérséklett büntetéssel a’ mester ugyan 20, 
a legény pedig 10 xkal büntettessék meg.

Harminczkilenczedik czikkely. Az özvegyekről. Mivel az öz-
vegyet férjének kimúlása után a’ mesterségre nézve úgy kelletik tekénteni, 
mintha a’ férje, kinek nevét viseli, még most is élne: az özvegyeknek 
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megengedtessék, hogy nem tsak a’ mesterségeket folytathassák, hanem 
magoknak oly értelmes és jó erköltsű legényt is, ki a’ mesterséget vihesse, 
az az egy tábla legényt választhassanak magoknak. Ha pedig valamely 
özvegynek még ily alkalmatos legénye nem volna, azon czéhnek, kit a’ 
dolog illet, tisztében fog állani, hogy kívántató tulajdonságú legényt 
rendellyen neki, a’ végett való kérésére. Többnyire valamint az özvegy, 
mihelyt újra férjhez megy, azontúl a’ mestersége folytatására szolgáló 
jussát elveszti, úgy ha ő a’ megholt férjének mesterségén lévő legény-
nyel lép házasságra, ezt, mihelyt tsak lehet, ’s a’ mesteremberré lételre 
kívántattakat tellyesíté, a’ czéhbe bé kell venni.

Negyvenedik czikkely. A’ czéhbéli gyűlésekrül. Minden 
privilégiummal bíró czéh fertály esztendőnként, és így esztendőben 
négyszer rend szerént gyűlést tartani köteles, melyben az elöljáróságtól 
vagy tanátstúl rendelendő commissarius mindég meg fog jelenni. Ezen 
gyűlések alkalmatosságával, melyeket a’ czéh commissarius bizonyos 
órára rendel, mindazon czéht illető dolgok, melyek három holnapok 
által magokat előadták, rendin elővétessenek, ’s a’ fertály esztendőre eső 
adó a’ mesteremberektől ugyan 1 f l. a’ legényektül 15 xr. a’ czéhládába 
béfizettessék. Ha valamely mesterember vagy legény pedig ezen fertály 
esztendei gyűlésbe való megjelenést törvényes akadály nélkül elmulasz-
taná, a’ czéhládába béfizetendő 2 ftal ha mesterember, egy forinttal ha 
legény, büntettessék meg. Az önként értetődvén, hogy a’ rendkívül való 
esetekben, a’ környülállások kívántatása szerént, néha korba különös 
gyűlések is tartathatnak, de soha se a’ czéh commissarius előre tudta és 
helybe hagyása nélkül.

Negyvenegyedik czikkely. Ha valamely mesterember vagy legény 
önnön maga ügyét különös gyűlésbe kívánna felvéttetni, e’ szándékát 
előre a’ czéh commissariusnak kellete szerént bejelentvén, a’ különös 
czéhgyűlést kinyerheti ugyan, de ez esetben az öszve hívattatás takszája 
gyanánt, a’ mesterember ugyan 5, a’ legény 2 forintokat tartozik czéh 
mesterének előre letenni, s ez annak idejében a1 czéhládába ezen pénzt 
bé fogja adni.

Negyvenkettődik czikkely. A’ czéhgyűlésben tartozik minden 
mesterember és legény magát békével és illendőképp viselni, minden 
lármázástul, versengéstől és vagdalkozó beszédektől tartózkodni. 
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Czéhcommissarius eránt, úgy mint a’ gyűlés elölüllője eránt, nem kü-
lönben a’ czéh és helytartó czéhmester ’s más czéhbéli öregebbek eránt 
tisztességes tekintettel és engedelemmel lenni, azokat, kik e’ pontban 
vétenek, a’ czéh érdemek szerént fenyítse meg. 

Negyvenharmadik czikkely. A’ külömböző czéhek közt támadó 
perek egyenesen a’ helybéli elöljáróság végzése alá terjesztessenek. Ha 
pedig az egyenlő czéhbéli mesteremberek és legények között kerekedik 
per, ez a’ czéhbéli gyűlésekben vétettessék fel, mely alkalmatossággal 
mint az, ki panaszt tesz, mint az, ki ellen van a panasz, üllő székeikről 
kellyenek fel, és a’czéhláda mellé állván, terheltetéseiket és feleletiket 
tisztességgel és illendőül terjesszék elő, ez után az előadott panaszok 
vétessenek fel, ’s a’ törvény és igasság szerént végeztessenek el. Azon 
félnek, mely a’ czéh végzésével nem akarna megelégedni, szabadságában 
hagyván a’ helybéli bírószék elejbe való folyamodást. 

Negyvennegyedik czikkely. A’ vidéki ’s filialisként béfogadott 
mesteremberek nem kötelesek mindenik fertály esztendei czéhgyűlésbe 
megjelenni, hanem eleget fognak tenni, ha esztendőnként egyszer az ily 
rendű gyűlésbe megjelennek, ’s ez úttal az esztendőnként való adójokat 
lefizetik, ha a’ czéhtől két órányi járásnál messzebbre esnek, ezen fizetni 
valójokat személyes megjelenés nélkül béküldhetik.

Negyvenötödik czikkely. Minden czéheknek tettei, vettei és 
értekezései valamelyik czéhbéli mesterember által írattassanak fel, és 
azoknak esméretei rend szerént való protocollomba jegyeztessenek bé, 
ha egy mesterember se volna e’ végre kész, fogadtassék egy író deák il-
lendő jutalommal, és a’ czéhládából fizettessék. A’ protocollum a’ czéh 
commissarius által írattassék alá, és a’ czéhmesternél tartassék, hogy ha 
valamely mesterember kívánnya, akármikor is felolvastathassék.

Negyvenhatodik czikkely. Hogy kellessék czéhmestert és 
szolga mestert választani. A’ mi a’ czéh és szolgamester választatását 
illeti, esztendőnként azon napon, melyen a’ czéh a’ privilegyiomát vette, 
a1 mint fellebb rendeltetett, gyűlést tartson, a’ helybéli commissarius 
elölülése alatt, melyre a’ czéhmester minden bévettekről és kiadattakról 
való számadását, bizonyításával együtt elhozza, ezeknek megvisgálása 
után hivatalát tegye le, és a’ czéhláda kultság adgya által. Melyre a’ 
czéhbéli commissarius hármat fog kinevezni mind a’ céhmesterségre, 
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mind a’ szolgamesterségre, kik között az akkor czéh és szolgamester első 
lészen, egyéb ha tetemes kifogást érdemelne. E’ hármok közül a’ voksok-
nak nagyobb száma szerént minden versengés nélkül kellető tisztesség 
fenntartásával egy választassék. Az újon választott czéhmesternek a’ 
czéhláda kultsa adassék által. Ez alkalmatossággal a’ czéhbéli czikkelyek 
is nyilván felolvastassanak.

Negyvenhetedik czikkely. A’ czéhláda legalább két vagy három 
kultsal zárattatú legyen, melynek egyike a’ czéh commissariusnál, a’ 
másik a’ másik a’ czéhmesternél, a’ harmadik a’ szolgamesternél, ha 
van, tartassék.

Negyvennyolczadik czikkely. A’ czéhládába büntetésekből 
béjött pénz a’ czéhcommissarius tudtával és egyet értéséből, a’ czéhbéli 
szükségekre, ’s a’ mint a’ fellyebb való czikkelyekben már jelentetett, 
a1 szűkölködő mesterembereknek és legényeknek felsegítetésére 
fordíttassék, ha ezeken felül még valami felesleg volna, ezt a1 helybéli 
elöljáróknak tudtul kell adni, és ezeknek elrendelése szerént, lelki 
hasznokra, nyilván való szerzeményekre vagy más szegényeknek gyá-
molítására is adattassék.

Negyvenkilenczedik czikkely. A’ czéhmester minden fertály esz-
tendei gyűlésben számot tartozik adni, mit vett légyen az idő közben bé, 
és mennyit adott ki, és ha a’ kassza kívántató álapottyában találtatik, a’ 
czéh nevében minden tartozástól szabadíttassék fel, ellen esetben pedig 
a’ czéhmester számadása a’ további végzés végett, a’ czéh commissarius 
által a’ helybéli bírók elejbe, ha a’ dolog úgy kívánnya, terjesztessék. 

Ötvenedik czikkely. Mivel a’ dolog rendje úgy kívánnya, hogy 
az egész czéht közönségessen illető dolgokban más czéhekkel való 
levelezések tsak az egész czéhnek hírével és nevében tétessenek, meg 
nem engedtetik, hogy azok eránt valami végeztessék a’ fertály esztendei 
gyűlésen kívül, és így a’ czéhbéli commissarius tudta nélkül, se hogy 
válasz adassék, az egész czéh nevében. Nem külömben megtiltatik, 
hogy valamely mesterember más czéhvel levelezésben, az egész czéht 
illető dolgok eránt bébocsátkozzék. A’ ki erre merne vetemedni, a’ 
czéhbéli commissarius által a1 helybéli elöljáróknak feladattatván, 
érdemlett büntetéssel adózzék. Az is tilalmas, hogy a’ mesteremberek 
más czéhekkel kötelezzék magokat, az elöljáróságnak különös és írás-
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ban adatott engedelme nélkül, azért minden e’ rendbéli álthágást a1 
czéh commissarius a’ helybéli elöljáróságnak megbüntettetésül bé fog 
jelenteni.

Ötvenegyedik czikkely. Hogy pedig magát senki avval ne mente-
gethesse, a’ törvény szegés esetében, hogy az előre botsátott rendeléseket 
ő nem tudta vagy jól nem értette, szükség, hogy ezen czikkelyekre a’ 
czéhbéliek időrül időre megemlékeztessenek. E’ végre nem tsak mind-
egyik fertály esztendei gyűléssel, az ő eredeti kútfejekbül nyilván és 
fennszóval felolvastassanak, hanem annak hiteles mása is mindég a’ 
czéhmesternél készen tartassék, hogy azt akármely mesterember vagy 
legény kívánságát tisztességgel béjelentvén, a’ czéhmestertül ingyen 
kinyerhesse, elolvashassa, vagy ha írást nem tudna, felolvastathassa 
magának. Az inasoknak is felszabadíttatásokkor nyilván megmagya-
ráztassanak, ’s hogy híven megtartsák, intés adassék.

Ötvenkettődik czikkely. Végtére erősen megtiltatnak mind és 
akármi név alatt több számosabb czéheknél tapasztalt visszaélések, 
melyek már azon kívül is több előbb főrendelések által elenyésztettek.

Nos itaque humillima antelatorum Civium Magistrorum 
Textorum in praesato Oppido Szenta dictis Co[]ttibus Ba-
chiensi et Bodroghiensi articulariter unitis ingremiato 
degentium supplicatione, modo, quo supra majestati n[]rae 
porrecta, regia benignitate exaudita, clementer et admissa 
praeattactos Articulos praesentibus Literis N[]ris orivilegiali-
bus insertos, et inscriptos, taliter, uti praeinserti essent, quod 
omnes corundem Continentias, et Clausulas, omniaque, et 
singula in iisdem contenta ratos gratos, et accepta habentes, 
authoritate N[]ra Cae[]o-regia approbavimus, roboravimus, 
et ratificavimus, ac pro supranominatis Civibus, et Magistris 
Textoribus, Ipsorumque successoribus universis valituros b[]
gne confirmavimus; Imo acceptamus, approbamus, roboramus, 
et confirmamus (salvo Iure alieno) Nobis de reliquo supraex-
positos Articulos in parte, aut in toto mutandi, modigicandi, 
vel abrogandi plenariam reservantes potestatem, harum N[]
rarum secreto sigillo N[]ro, quo, ut Rex Hungariae Apostoli-
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cus utimur in pendenti co[]munitarum vigore, et Testimonio 
Literarum. Datum per manus Fidelis Nostri Nobis sincere 
dilecti spectabilis ac Magnifici Comitis Josephi Erdődy de 
Monyorókerék, aurei velleris, ac una Insignis Ordinis Sancti 
Stephani Regis Apostolici Magnae Crucis Equitis, Montis 
Claudii, et Comitatus Varasdinensis perpetui Comitis, prout 
et arcis Civitatisque ejusdem Nominis haereditarii Capita-
nei, Camerarii, Consiliariique N[]ri actualis status Intimi, 
Dapiferorum N[]rorum Regalium per Hungariam Magistri, 
Comitatus Nitriensis supremi Comitis, nec non per idem Re-
gnum Nostrum Hungariae aulae N[]rae pro ut et dicti ordinis 
Sancti Stephani Cancellarii, Parisiis in Gallia die undecima 
mensis Augusti Anno Domini Millesimo Octingentesimo 
decimo quinto, Regnorum Nostrorum Hungariae Bohemiae et 
reliquorum Anno Vigesimo quarto.

[Ferenc császár aláírása]

Comes Josephus Erdődy
Sigismundus Bánffy

[Alatta:]

Privilegium Caehale pro Civibus et Magistris Textoribus in Oppido 
Szenta.

Forrás: ZTL F: 001.7
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Csizmadia 
(Zischmenmacher)

 1.  Ambrozy Georg
 2.  Ambrozy Stephan
 3.  Aradi Johann 
 4.  Barkoczy Michael
 5.  Benke Paul
 6.  Bernat Franz
 7.  Boszity Mojzilo
 8.  Budai Josef
 9.  Buday Ladislaus
 10.  Buday Stefan
 11.  Czabafy Georg
 12.  Csaki Josef 
 13.  Csaki Stefan
 14.  Danyi Johann
 15.  Danyi Stefan
 16.  Darnai Johann
 17.  Farka Michael
 18.  Fényi Ádám
 19.  Fényi Georg
 20.  Fényi Josef
 21.  Fényi Jozef
 22.  Fényi Ladislaus jun.
 23.  Fényi Ladislaus sen.
 24.  Fodor Georg
 25.  Földy Stefan
 26.  Gazafy Franz
 27.  Göblös Stephan
 28.  Habram Franz jun.
 29.  Habram Franz sen.
 30.  Hajdu Franz

 31.  Hajdu Nagy Johann
 32.  Halass Franz
 33.  Hitti Johann
 34.  Homolya Anton
 35.  Horváth Joh. Witwe
 36.  Hürkecz Stefan
 37.  Imre Michael
 38.  Jovitz Michael
 39.  Kantov Johann
 40.  Kis Emerich
 41.  Kiss Josef
 42.  Kozmany Stefan
 43.  Koznany Georg
 44.  Krestitz Triva
 45.  Lahty Josef
 46.  Lalitz Anton
 47.  Lalitz Michael
 48.  Magyar Emerich
 50.  Magyar Paul
 51.  Nagy Georg
 52.  Nagy Josef
 53.  Nagy Mathias
 54.  Nemet Carl
 55.  Nemeth Stefan
 56.  Nikolits Stevo
 57.  Novoszella Alex jun.
 58.  Novoszella Alex sen.
 59.  Novoszello Georg
 60.  Palotai Peter
 61.  Pecz Franz
 62.  Rövid Johann
 63.  Rövid Michael
 64.  Rövid Stefan

II. A TISZAI KORONAKERÜLET 
IPAROSÖSSZEÍRÁSA 1854-BEN ■
Zentára vonatkozó adatok
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 65.  Schwartz Franz
 66.  Simony Joh. Witwe
 67.  Sismits Josef
 68.  Szabo Franz
 69.  Szabo Johann
 70.  Szalai Anton
 71.  Szavics Michael
 72.  Szekeres David
 73.  Szel Anton
 74.  Szel Johann
 75.  Szél Martin
 76.  Szokolovits Stefan
 77.  Szokolovits Vasza
 78.  Szüts Mathias
 79.  Tassy Paul
 80.  Toth Martin
 81.  Toth Martin [?]
 82.  Toth Stephan
 83.  Udvardy Stefan
 84.  Ugrina Michael
 85.  Wadocz Peter
 86.  Wajda Johann
 87.  Wizer Mathias
 88.  Wuits Abraham 
 89.  Zorits Johann
 90.  Zovics Stefan

Szabó (Schneider)

 1.  Barany Michael
 2.  Deak Anton
 3.  Deák Emerich
 4.  Farkas Michael
 5.  Fodor Georg
 6.  Halász Johann

 7.  Isakovits Nikolaus
 8.  Juricsics Isza
 9.  Jurisits Alexa
 10.  Kalikin Nikolaus
 11.  Klein Moriz
 12. Korhez Johann
 13.  Magyar Augustin
 14.  Majlend Michael
 15.  Müller Gabriel
 16.  Nagy Michael
 17.  Panitz Milos
 18.  Papp Anton
 19.  Pollak Simeon
 20.  Schwarz Moriz
 21.  Singer Adolf
 22.  Szremtsevits Abrah.
 23.  Vadocz Bened.

Takács (Weber)

 1.  Aulik Franz
 2.  Benesch Thomas
 3.  Benedek Michael
 4.  Buran Sebastian
 5.  Deli Johann
 6.  Erdélyi Stefan
 7.  Fakacs Emerich
 8.  Fakacs Joh. jun.
 9.  Fakacz Anton
 10.  Fakacz Johann sen.
 11.  Fendrik Albert
 12.  Fendrich Andreas
 13.  Gombos Johann
 14.  Gulicz Josef
 15.  Gulitska Josef jun.



■■■  ■ A Tiszai koronakerület iparosösszeírása 1854-ben ■ 135 ■

■■■  

 16.  Herczeg Johann
 17.  Horváth Johann
 18.  Horváth Paul
 19.  Juhász Andreas
 20.  Kalmár Franz
 21.  Kovacs ikladi Johann
 22.  Kovács Anton
 23.  Lozianko Anton
 24.  Mastich Georg
 25.  Molnár Alexa
 26.  Molnár Michael
 27.  Mucsi Emerich
 28.  Nagy Joh. Witwe
 29.  Nagy Michael hajdu
 30.  Pazman Paul
 31.  Pilits Peter
 32.  Repas Franz [?]
 33.  Repas Franz senior
 34.  Repas Stefan jun.
 35.  Repas Stefan Kanizsai
 36.  Repas Stefan senior
 37.  Repasi Johann
 38.  Sándor Johann
 39.  Strumperger Johann
 40.  Strumperger Josef
 41.  Szöllösy Stefan
 42.  Toth Franz
 43.  Ujházi Albert
 44.  Vas Josef
 45.  Virág Johann
 46.  Waradi Paul
 47.  Zelencz Joh. Witwe

Szűcs 
(Kirschner > Kürschner)

 1.  Baits Ignaz
 2.  Belyin Peter
 3.  Benedek Stefan
 4.  Beres Georg
 5.  Berze Johann
 6.  Bolyazi Andreas
 7.  Branovansky Joh.
 8.  Dimitrovits Ark.
 9.  Dimitrovics Georg
 10.  Dimitrovits Nikol
 11.  Dubniczki Michael
 12.  Flesch Jakob
 13.  Fonta Johann
 14.  Goldstein Moyses
 15.  Gozovics Josef
 16.  Hoffer Mart.
 17.  Isakovits Euth.
 18.  Isakovits Jova
 19.  Kis Anton
 20.  Kis Némedi Joh.
 21.  Kis Stefan
 22.  Kiss Johann
 23.  Klenaczki Stefan
 24.  Klenveczki Johann
 25.  Pirniczer Jakob
 26.  Poppovits Leontin
 27.  Prekajszky Mich.
 28.  Raitz Gabriel
 29.  Szabo Stefan
 30.  Szalai Michael
 31.  Szlavnity Theodor
 32.  Tolmácsi Johann
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 33.  Vajda David
 34.  Wojnics Stefan
 35.  Zsivkov Vojze

Cserzővarga/tímár 
(Gärber/Lederer)

 1.  Farkas Mich.
 2.  Homola Joh.
 3.  Homola Paul
 4.  Klimo Johann
 5.  Kolosanczki Joh.
 6.  Tassi Joh.
 7.  Tóth Ábel

Asztalos (Tischler)

 1.  Árpás Josef
 2.  Fertsik Peter
 3.  Meszany Emerich
 4.  Popp Michael
 5.  Szabo Stefan
 6.  Toth Albert

Lakatos (Schlosser)

 1.  Erdödy Michael
 2.  Kiss Johann
 3.  Rajdocsani Gabriel

Üveges (Glaser)

 1.  Adler David
 2.  Klein David
 3.  Szilner Johann

Szíjgyártó (Riemer)

 1.  Kerek Math.
 2.  Mészáros Johann
 3.  Zettin Ignaz

Esztergályos (Drechsler)

 1.  Virág Georg

Szappanfőző (Seifensieder)

 1.  Horovetz Adolf
 2.  Wolf Jakob

Kovács (Schmied)

 1.  Balint Johann
 2.  Barta Franz
 3.  Biliczki Paul
 4.  Gombos Karl
 5.  Jyosits Daniel
 6.  Kalmár Michael
 7.  Kasdar Emerich
 8.  Kohn Andr.
 9.  Kollar Stephan
 10.  Piszar Georg
 11.  Szekfü Franz
 12.  Szekfü Franz senior
 13.  Teleki Mathias
 14.  Toth Andreas
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Kötélverő (Seiler)

 1.  Bakai Johann
 2.  Bakai Math.
 3.  Flaschner Ignaz
 4.  Flaschner Stefan
 5.  Hegedüs Moriz
 6.  Jedlicska Elias
 7.  Jungf leisch Math.
 8.  Kovács Anton
 9.  Lovicska Andreas
 10.  Riger Ignaz
 11.  Rosa Georg
 12.  Toth Franz

Bognár (Wagner)

 1.  Biliczki Melch.
 2.  Czeizner Franz
 3.  Czeizner Peter
 4.  Csernah Johann
 5.  Stohl Adam
 6.  Stohl Johann
 7.  Tari Michael

Ács (Zimmermann)

 1.  Apré Johann
 2.  Biliczki Benedik
 3.  Czernah Stefan
 4.  Fa Johann
 5.  Forgács Anton
 6.  Ilics Stefan
 7.  Kikirics Johann
 8.  Molnár Martin Csikos

 9.  Olajos Johann
 10.  Olajos Michael
 11.  Racz Emerich
 12.  Sarnyai Jakob
 13.  Szabo Georg
 14.  Szabo Josef
 15.  Szél Johann
 16.  Szép Michael

Gombkötő (Schnürmacher)

 1.  Flaschner Georg

Bádogos (Klempner)

 1.  Schick Heinrich

Fésűkészítő (Kammacher)

 1.  Mandics Josef

Aranyműves (Goldarbeiter)

 1.  Dimitrievits Helena

Harisnyaszövő 
(Strumpfwirker)

 1.  Friss Michael

Rostás-szitás (Siebmacher)

 1.  Galvorsky Josef
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Nyereggyártó (Sattler)

 1.  Schönberger Martin

Kőműves (Maurer)

 1.  Guelmino Alois

Forrás: ZTL F: 003 Adminisztratív iratok 2001–1150. 2089. sz. 
(1854)
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■■■     III. A VASÁRNAPI ISKOLA SZABÁLYAI 1856-BÓL ■

I. §

Vasárnapi iskola szerkezete

 1.  A’ vasárnapi iskola két külön osztályból álland, első és máso-
dikból.

 2.  Mindegyik osztály amint külön iskolaházban tartatik, úgy külön 
tanítóval is leend ellátva.

 3.  A’ vasárnapi iskola egyedül a’ mester és bótos vagy kereskedő inasok 
számára nyittatik. Azonban

 4.  A’ második osztályba a tanulmányok gyakorlása végett fölvétet-
hetnek olyanok is, kik nem inasok ugyan, de a’ második osztályi 
tanulmányok hallgatására kiképezettek.

II. §

Vasárnapi iskolába járásra kötelezettek

 1.  Minden inas, inasságától első napjától felszabadulásig tartozik 
vasárnapi iskolába járni.

 2.  Az inassági idő kezdődik a’ beszegődtetéstől.
 3.  Az illető czéhmester a’ beszegődtetési napot, az inas és mester-

nevelt, valamint az inassági idő utolsó napjának jegyzékét is a’ 
helybéli iskolaigazgatóknak tartozik azonnal beküldeni.

 4.  E jegyzék vételekor az igazgató a’ tanítókkal egyetemben meg-
vizsgálja, ha az inas az első vagy második osztályba tartozik?

 5.  Az első osztályba oly inasok tartozandnak. kik iskolába soha-
sem jártak, következésképpen írni, olvasni, számolni még nem 
tudnak.

 6.  A’ második osztályba pedig azok soroztatnak, kik már inassá guk 
kezdetén írni, olvasni, számolni tudnak, vagy az első osztályban 
ilyesekké képeztettek, minek az inassági első év alatt megtör-
ténni kell.
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III. §

Tanítási idő

 1.  A vasárnapi iskolában tanítás tartatik az év minden vasárnapján és 
ünnepei, kivévén: Karácsony, Újév, Vízkereszt, Húsvét, Pünkösd, 
Úrnap, Gyümölcsoltó és Kisasszony ünepeit, valamint a’ vásár 
vasárnapokat is.

 2.  A’ kivett ünepeken kívül minden más vasár- és ünnepnapokon 
két órai tanítás tartatik, reggeli 9 órától 11-ig, mit a’ 9 óra előtt 
tartatni szokott deákok misebeni megjelenés előzend meg.

 3.  A’ mely vasár- és ünnepnapokon délelőtt tanórák tartatnak, 
ugyanazokon délután (kivévén a’ nagyböjti időt, melyeken ½ 
3-tól 3-ig együtt mind a’ két osztály az iskolában a szent gyónásra 
oktattatik) ½ 3-tól 3 óráig a templomban a’ helybeli lelkész által 
katekesis tartatik. Az inasok két órakor az iskolában összegyü-
lekeznek, és névjegyzékük fölolvastatván a’ hiányzók, valamint 
jelenlevők is följegyeztetnek, és ½ 3-kor páronként csendesen az 
iskolából a’ templomba mennek, hol végződvén a’ katekesis az 
utána következő lytanián is jelen lenni köteleztetnek.

 4.  A’ vasárnapi iskolában nagy szünidő nem tartatik, nehogy az úgyis 
kevés tanulási idő haszontalanul elforgácsoltassék.

IV. §

Tantárgyak

 1.  Mind a’ két osztályban taníttatik a’ hittan.
 2.  Az első osztályban a’ hittanon kívül egyedül olvasás, írás, számolás 

elemei taníttatik és más semmi.
 3.  A második osztályban hittanon kívül tantárgyak leendnek:

   a) Hazai történet
   b) geographia statistica és
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   c) természettan elemei.
   d) Levél, contóírás ’s más fogalmazás.

V. §

Próbatétel

 1.  Csak a’ második osztályt végzett és rendes próbát kiállott inas 
szabadulhat föl.

 2.  Próbatétel a’ vasárnapi iskolában minden évben négyszer leend, 
és minthogy a’ vasárnapi iskolában időgazdászati szempontból 
nagyszünidő nem engedtetik, és mert a’ czéhek szabályaik szerént 
inasaikat rendesen csak a’ kántori czéhgyűlések alkalmával 
szabadíthatják fel. –

 3.  A próbatétek mind a’ két osztályban az év folytán előforduló 4 
kántorvasárnap reggeli tanórák alatt tartatik.

 4.  A’ szigorlatot a’ második osztályban mindig csak azok, kik fölsza-
badulandók, az elsőben pedig, kik a’ második osztályra kiképez-
tettek állandják ki. – Ugyanazért

 5.  a’ czéhmesterek minden kántor előtt azon inasok névjegyzékét, 
kik czéheikben a’ legközelebbi czéhgyűlés alkalmával fölszaba-
dulandók, a’ helybeli iskolaigazgatóval eleve közlendik.

 6.  Az ekként szigorlatot kiállott, második osztályt végzett inas föl-
szabadulhatás végett, az igazgató pecsétjével és ennek, valamint a’ 
katecheta és tanító aláírásával ellátott iskolai bizonyítványt nyer.

VI. §

Iskolai köny vekről

 1.  A könyveket a’ czéhek szerzendik meg, éspedig minden czéh a’ 
maga inasai számára.

 2.  A’ tankönyveket a’ tanító adhatja ki néha egynek vagy másnak, 
kinek szükségesnek látja.
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 3.  Az inas felszabadulván, a’ tankönyvek a’ helyette bejött új tanu-
lónak fognak átadatni, e’ szerént a’ már beszerzett tankönyvek 
állandóul az illető tanító kezelése alá esnek.

Forrás: ZTL F: 003.1. Iskolaügy 1856–1916 (iratok).
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■■■    IV. A TAKÁCSMESTEREK NÉVSORA 1855-BŐL ■

 1.  Aulik Ferentz (21)
 2.  Benedek Tamáss (12)
 3.  Botos János (51)
 4.  Burány Sebestény (27)
 5.  Czabafi Antal (47)
 6.  Czabafi Flórián (53)
 7.  Deli János (34)
 8.  Erdéli Istvány (24)
 9.  Fendrik Albert (23)
 10.  Fendrik András (9)
 11.  Fendrik Lukáts (52)
 12.  Gáll János (40)
 13.  Gombos János (30)
 14.  Gulitska Jósef (41)
 15.  Gulitska Jósef öreg (6)
 16.  Hertzeg János (17)
 17.  Horváth János (5)
 18.  Juhász András (25)
 19.  Juhász Ferentz (46)
 20.  Kalmár Ferentz (38)
 21.  Kollár Páll (48)
 22.  Kováts Antal (37)
 23.  Kováts János ikladi (18)
 24.  Locsánkó Antal (35)
 25.  Major Illés (50)
 26.  Mák Mihály (49)
 27.  Máté György (32)

 28.  Molnár Mihály (2)
 29.  Molnár Sándor (42)
 30.  Mutsi Imre (13)
 31.  Nagy Ferentz György (45)
 32.  Nagy Mihály hajdú (28)
 33.  Pázmán Páll (26)
 34.  Répáss Ferentz öreg (11)
 35.  Répáss Ferentz ifiú (43)
 36.  Répáss Istvány idősb (36)
 37.  Répáss Istvány ifiú (39)
 38.  Répáss János (22)
 39.  Sándor János (3)
 40.  Strumperger János (33)
 41.  Strumperger Jósef (19)
 42.  Szöllősi Istvány (20)
 43.  Takáts Antal (8)
 44.  Takáts Imre (10)
 45.  Takáts János öreg (1)
 46.  Takáts János ifiú (7)
 47.  Tóth Ferentz öreg (4)
 48.  Tóth Ferentz ifiú (16)
 49.  Ujházi Albert (29)
 50.  Vándli János (44)
 51.  Váradi Páll (14)
 52.  Vass Jósef (31)
 53.  Virág János (15)

Forrás: ZTL F: 423.1. Céhlajstrom és jegyzőkönyv (1823–1871). 
 A zárójelben a lajstromban szereplő eredeti számozást tüntettük fel.



■   ■■■  

■■■  



■■■  ■ Pejin Attila ■ Zenta céhes ipara 1872-ig ■ 145 ■

■■■      V. A CSIZMADIAMESTEREK NÉVSORA 
(1860-AS ÉVEK) ■

 1.  Aulik György (88)
 2.  Babtsányi Istvány (59)
 3.  Bajszi Mojsziláné (31)
 4.  Ballai Ferentz (112)
 5.  Balog Imre (125)
 6.  Benedek Lajos (86)
 7.  Benke Páll (19)
 8.  Beretz András (55)
 9.  Biliczki György (138)
 10.  Budai Istvány (12)
 11.  Budai László (11)
 12.  Czabafi György (41)
 13.  Csáki Istvány (30)
 14.  Csáki Jósef (2)
 15.  Csonka Istvány (117)
 16.  Darányi Sándor (78)
 17.  Darnai Gergel (118)
 18.  Darnai Jósefné (74)
 19.  Deme János (92)
 20.  Dunai Antal (60)
 21.  Faggyas Ádám (106) 
 22.  Faggyas Miklós (109)
 23.  Farkas Antal (83)
 24.  Farkas Orbán (95)
 25.  Fendrik Gergely (80)
 26.  Fendrik Páll (81)
 27.  Fodor György (23)
 28.  Fodor Istvány (110)
 29.  Földi Ferentz (76)
 30.  Földi Istvány (14)
 31.  Földi János (99)
 32.  Gazafi Ferentz (18)
 33.  Gordány Istvány (82)

 34.  Göblös Istvány (3)
 35.  Göblös János (72)
 36.  Gyurits Mihály (98)
 37.  Habram Alajos (51)
 38.  Habram Ferentz (49)
 39.  Habram János (135)
 40.  Hajdú N. Ferentz (25)
 41.  Hajdú N. János (33)
 42.  Hajdú N. János ifjú (91)
 43.  Hajdú N. Lajos (127)
 44.  Halász Antal (64)
 45.  Halász Ferentz (1)
 46.  Hegedűs Mihály (85)
 47.  Hitri Gergel (130)
 48.  Hitri János (22)
 49.  Homolya Antal (16)
 50.  Horváth János (52)
 51.  Hürketz Istvány (10)
 52.  Juhász Mihály (67)
 53.  Keresztényi Antal (68)
 54.  Keresztényi Ferentz (48)
 55.  Kis Imre (4)
 56.  Kis Istvány (56)
 57.  Klimó András (65)
 58.  Klonka Antal (134)
 59.  Kosotzki Antal (54)
 60.  Kosotzki Páll (61)
 61.  Kőrösi Ferencz (123)
 62.  Kőrösi György (124)
 63.  Kőrösi Péter (116)
 64.  Kőrösi Péter (126)
 65.  Kuzmán István (45)
 66.  Lalits Péter (87)



■ 146 ■ Függelék ■    ■■■  

■■■  

 67.  Lálity Antal (26)
 68.  Lálity Imre (89)
 69.  Lálity Jósef (6)
 70.  Lálity Jozsef ifjú (120)
 71.  Lavicska János (128)
 72.  Logár István (140)
 73.  Magyar Imre (21)
 74.  Magyar Jósef (84)
 75.  Magyar Páll (17)
 76.  Máté Ádám (66) 
 77.  Nagy Györgyné (15)
 78.  Nagy Jósef (40)
 79.  Nagy Mátyás (46)
 80.  Nagy Mihál (129)
 81.  Németh Istvány (9)
 82.  Németh Istvány (102)
 83.  Németh János (58)
 84.  Németh János (131)
 85.  Német József (121)
 86.  Németh Károly (35)
 87.  Novoszel Elek (28)
 88.  Novoszel György (57)
 89.  Novoszel Istvány (63)
 90.  Novoszel Mihál (119) 
 91.  Pálinkás János (97)
 92.  Palkovits Fábián (115)
 93.  Palotai Péter (27)
 94.  Pap Jósef (113)
 95.  Pap Lajos (73)
 96.  Pető György (133)
 97.  Petrás Mátyás (105)
 98.  Rósa Antal (141)
 99.  Rövid András (90)
 100.  Rövid György (139)

 101.  Rövid Istvány (42)
 102.  Rövid János (43)
 103.  Rövid Mihály (13)
 104.  Selmetzki Mihály (103)
 105.  Siatski Vuin (62)
 106.  Simon János (53)
 107.  Siskovits Lajos (104)
 108.  Sismis András (100)
 109.  Svartz Ferentz (39)
 110.  Szabó Ferentz (8)
 111.  Szabó János (24)
 112.  Szabó János ifjú (96)
 113.  Szokolovits Istvány (7)
 114.  Szűcs Ferencz (122)
 115.  Szűts Imre (38)
 116.  Szűts Istvány (75)
 117.  Szűts János (111)
 118.  Szűts Jósef (69)
 119.  Szűts Mátyás (37)
 120.  Tasi Lajos (136)
 121.  Tasi Ferencz (137)
 122.  Tasi Páll (29)
 123.  Tényi Ádám (44)
 124.  Tényi György (20)
 125.  Tényi János (34)
 126.  Tényi János (132)
 127.  Tényi Jósef (5)
 128.  Tényi László (36)
 129.  Tényi Mihály öreg (50)
 130.  Tényi Mihály ifjú (71)
 131.  Tóth János (108)
 132.  Tóth Mártony (32)
 133.  Tóth Mihály (101)
 134.  Vajda György (94)
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 135.  Vajda Imréné (70)
 136.  Varbai Jósef (107)
 137.  Varga Illés (114)
 138.  Vel…of János (93)

 139.  Víg Mátyás (79)
 140.  Zovits Istvány (47)
 141.  Zsiga Gergely (77)

Forrás: ZTL F: 423.4. Céhtagok névsora és tanoncszerződések 
(1849–1887). A zárójelben a lajstromban szereplő eredeti számo-
zást tüntettük fel némileg javítva, mert a bejegyzésbe egy helyen 
hiba csúszott.
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