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С
AZ ABAUJ-, ZEMPLÉN-, BORSOD-, TORNA- ÉS GÖMÖR-VÁRMEGYEI
M O L N Á R O K KÖZÖS CZÉHSZABÁLYAI.
Nos judices et universitas dominorum magnatum et nobilium sedis
judiciariae comitatus Abaujváriensis, damus pro memoria. Quod nobis
feria secunda próxima post dominicam decimamtertiam sacrosanctae
semperque adorandae trinitatis et individuae unitatis, hoc est die 16.
mensis Septembris in anno domini 1669. proxime transacto praeterita,
in libera ac regia civitate Cassoviensi, termino videlicet ас loco celebrationis sedium judiciariarum et generalium congregationum nostrarum
alias consveto, unacum generoso ac egregio domino Stephano Nikházy
vicecomite, quatuor judicibus nobilium, caeterisque juratis assessoribus
nostris, pro faciendis et impendendis moderativis causantium judiciis,
frequenti numero pro tribunali judiciário constitutis et existentibus, eotum
circumspecti, strenui et agiles Petrus Molnár Oöncziensis alter vero
Stephanus itidem Molnár Nagyiäaiensis molamm magistri, proprio pariter,
ac aliorum notanter vero: Joannis Bozgoniensis, Stephaiii Zdohaiensis, Matthiae Lengyel Falusiensis, Joannis Misliensis, Pauli Ósvaiensis, Baìogdiensis, alterius Joannis BuszJcaiensis, Andreae Csániensis, Stephani
Nâdasdiensis, Francisci Bányaiensis, Andreae Sujtensis, Joannis S zurdo Jciensis, Stephani Veréb Vilmániensis, Nicolai Novajiensis, Joannis AlsóMéraiensis, Georgii Vékony Gibártiensis, Joannis Encsiensis, Georgii
Alsó-Figediensis, Joannis Forraiensis, Jacobi Pereiensis, Stephani Dopszaiensis, Andreae Kinizsiensis, Joanrhs Halmaiensis, Stephani Aszalaiensis, Joannis Jászaiensis, Ladislai Balogh, Thomae Joannis, alterius
Joannis, Georgii Joannis, Stephani Joannis, Mathiae Szepsiensis, Gregorii
Somodiensis, Pauli Fóniensis, Stephani Ujfalusiensis, Joannis Kériensis,
Andreae Marczinfalusiensis,
Stephani Szánthaiensis ; Joannis Somody,
Georgii Várady, Stephani Botka, Nicolai Arday, Stephani Kiss, alterius
Stephani Fekete SárospataJciensis, Joannis Tyúkos Thállyaensis, Petri
BâtJcaiensis, Joannis Mádiensis, alterius Joannis Tánczos Horvátiensis,
Gregorii Komlósiensis, Emerici Botka, Martini Bártfay, Georgii Szinav,
Michaelis Kupás, alterius Michaelis Tolcsvaiensis, Michaelis VámosTJj falusiensis,
Matthiae Petrahaiensis,
Joannis Újvár y LiszJcaiensis,
Michaelis Bényiensis, Stephani Bozvair-nsis, Joannis FüJceháziensis, Nicolai
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Újheliensis, Joannis Szigeti Redmecziensis, Stephani Radvániensis,
Szarka Kis-Toronyaiensis,

Andreae Ráshaiensis,

Georgii

Martiili

Szigethiensis,

Nicolai Ongaiensis, Pauli Gesziheliensis, Joannis Kálciensis, Nicolai HernádNémethiensis, Stephani Bocziensis, Petri Bódvciiensis, Jacobi Berzéteiensis,
Michaelis

PelsőciensiAndreae

Martini Berzeghiensis,

Francisci

Hidvégiensis,

Szögediensis,

Joannis Csehien sis, Blasii Szendreiensis,

Gregorii

Borsodiensis, Lucae Edelyéniensis, Michaelis LeJcenyeiensis, Thomae Csótiensis,

Gregorii

Gömöriensis,

Stephani Runyaiensis,

Thomae Kisániensis,

Szent-Királiensis,

alterius Stephani

(?) Martini PüspöJciensis, alterius

Martini, Michaelis, Georgii, Joannis Rima-Szombatiensis,
ensis, (?) Joannis Jánosiensis, Laurentii Felediensis,
Francisci Bálás földiensis, Emerici Rimaszécsiensis,
Pauli Kaszaiensis, Benedicti Kazincziensis,
Szent-Péteriensis,

Blasii

Onodiensis,

Georgii Motosy-

Gregorii Simoniensis,
Gabrielis VelJcéniensis,

Stephani Vadnaiensis, Martini

Georgii

Nagy-Idaiensis,

Gregorii

Jósvafőiensis, Georgii BasTcaiensis, Andreae RásJcaiensis, Thomae alterius
Thomae Joannis

Rosnyaiensis,

Martini Melegegyensis,

Bcdoghiensis, Joannis Pampaiensis,

Jciensis, Andreae OtroJcocsiensis, Jacobi Hanygoniensis,
Simoniensis
Tornensi

alterius Martini

Andreae Dulháziensis,

Molnár vocatorum in Abaujváriensi,

Georgii Csá-

Gregorii Szent-

de Borsod

Gömör

et

comitatibus existentium oppidorum ac possessionum ad decur-

sum fluviorum; Hernád,

Tarcza, Oszva, Sajó, Bódva, Rima, Jósva, Bod-

rogh, Bársonyos, Ronyva

etc. extructa molendina regentium, ac aliorum

hic non specificatorum molarum rectorum ac magistrorum architectorum'
et molitorum

nominibus et in personis inscriptis exposuerunt coram

nobis. Qualiter supèrioribus olim praeteritis temporibus,

spectabilis ac

magnificus olim Franciscus Mágochy, de Bereg ac Tornensis comitatuum
supremus comes etc. mediante

quibusdam certi s literis suis, in forma

immunitatum, universos molarum magistros,

rectores et molitores in

dictis Abaujváriensi, Zempliniensi, de Borsod, Gömör et Torna comitatibus existentia molendina regentes, intuitu boni publici, in certum consortium aliter ceham, iuxta nonnullos eisdem insertos artículos regulasset
et circumscripsisset. Producentes coram nobis, certas etiam literas illustrissimi

condam comitis

Hungáriáé palatini judieis

Georgii

Thurzó de Bethlenlfalva

olim regni

Cumanorum necnon de Arva perpetui

ejus-

demque comitatus supremi ac perpetui comitis, ac serenissimi quondam
principis domini domini Matthiae secundi dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae,
ducis Austriae,

Slavoniaeque regis, designati in regem Bohemiae, archiducis Burgundiáé

etc. consiliarii, ас per

Hungáriám

locumtenentis, in arce Tokaj, ipso festo nativitatis beati Joannis Baplistae in anno 1610. jam dudum praeteritis,

emanatas, super praeme-

moratis articuli?, in literis dicti magnifici olim Francisci Mágócsy expres-
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satis consensúales, privilegíales, petentes nos, debita cum instantia humillime, siquidem modum ac normám regendi ipsorum in praetactis privilegiis contentam ас expressatam, novercarum temporum vicissitudines
ac motus in crassam ferme reduxissent oblivionem et desuetudinem,
omniaque infoeliciori et damnosiori in dies ferri, quatenus praememoratos eorum artículos, aliis -subinsertis, per eosdemque nobis iñscriptis
porrectis articulis et conditionibus adaugere, declarare, circumscribere,
regulare, ac ut istis articulis libere uti fruí ac gaudere possint ac.valeant
deberentque et tenerentur, annuere, permittere, eosdemque obligare et
adstringere modis omnibus vellemus. Quorum quidem per eosdem nobis
porrectorum articulorum tenor verbális sic sequitur.
Mi nemes Abaujvár, Zemplén, Borsod, Torna és. Gömör vármegyékben lakozó molnármesterek, legelsőben is előttünk viselvén az mi
Istenünknek parancsolatját, az ki minden rendektül az szép rendtartást
megkívánja és lenni is parancsolja, egymás között tettünk ilyen vigezést,
hogy az mi társaságunkat ez alább megirt regulák szerint igazgatjuk.
1. Mindezen fölül specificált vármegyében lakozó molnűrmestereknek
bizonyos czéhben beállások légyen. Ha valamely ember, ezen megnevezett vármegyékben, az molnármesterekkel valamit miveltet, építtet,
malmot biz keziben, avagy uj maimat csináltat vélek, eszekben vegyék,
hogy ezen nemes vármegyék fő és viceispánvinak, assessorinak, szolgabiráinak, városi birák és polgároknak, nagy gondjok vagyon ezen megnevezett vármegyékben levő molnármesteremberekre. Ez okájért, hogy
minden dolgok jobb módjával és rendesebben folyjanak, minden esztendőnlsint Vízkereszt naptájban, magok közül bizonyos czéhmestereket
tegyenek, kik ezen nemes vármegyékben levő molnármesterekre és malmokra oly gondot viseljenek, hogy jól és tekíletesen megmaradjanak
czéhekben. Hogyha penig az czéhmesterek gondviseletlensége és tunyasága miatt, valami oly vétek küvetkezik, elsőben az czéhmestereknek
büntetése 2 forint, másodszor 4 forint, harmadszor 6 forint, negyedszer
czéhmesteri tiszttül fosztatik meg.
2. Ezt is méltónak ítéltük lenni, minthogy az ember, naponkint uj
dolgot gondul, mikipen az mesterember, azonképen az miveltető ember
is, uj, ujabb munkát kíván, az mesterembereknek is hirek ehhez kipest
megöregbittessék az munkának mivolta szerint, hogy az mesterember
is, az ű tudományának hasznát vehesse.
3. Minthogy az ország igen megnyomorodott. az pogányság miatt,
és sok jámbor bujdosásban esik, ha tertinik, hogy olyan molnármester
gyüvend ide, ezen vármegyékben lakni, megbizonyítván az honnét elgyütt
és istenes életet ilt, czéhes mester volt s remeket csinált, ne tartozzék,
de ha nem csinált, tartozzék ujabb remeket.
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4. Ha valamely molnármester avagy legény, ezen nemes vármegyéken és városokban gyüvend lakni és mesterré akar lenni, hogy megláttassék, hogy minémö életö mesterember, mikor az próbát föl akarja
küvetni és megcsinálni, választ tudjon az czéhnek tennie, tanuló és nemzetséglevele legyen, ha penig az czéhben be akarna állni : avagy bokor
követ tisztességesen, avagy egy uj gerendelyt 16 sz.egeletben, minden
kár nélkül fölfaragjon, avagy egy uj szároz kereket tisztességesen megkössön'; hogy az munkában valami hiba esik, az mesterek meglátván,
irdeme szerént megbüntessék, ha penig az próbát igazán megteljesíti,
semmiképen az czéhnek igazságátul meg ne tartassék, hanem azzal
élhessen. Minthogy penig sok ácsmesterek is közünkben igirtek magokat
beíratni, az közünkben állandó ácsmesterelmek is remekjek : egy koszorú
lábat, talpra kötisre kössenek, és egy négyszegű ajtófélfát. Az czéh közibe
álló pinz : 2 forint és egy mester-asztal, az molnármesteremberé : 12
forint, az ácsmesteremberé : 6 frt. Ha penig az czéhben esztendőt tölt
megházosodjon, jámbor és tisztességes iletet iljen. Mikor penig az mesterremeket bemutatja, tartozik akkor az helynek mesterinek egy kis collátióval.
5. Ha valaki a czéhbéli mesteremberek közül munkát fogad, más
mesterember annak munkájában belé ne avassa magát ok nélkül, hanem
méltó okkal, és az mennyi munkája az első mesterembernek volt rajta,
munkájának jutalma megfizettessék, ha penig ok nélkül beléavatja magát,
megbüntettessék 6 forintig.
6. Senki az más ember legényit el ne hitegesse, ha penig valaki
elhitegetné, primo : büntetése legyen 2 forint, secundo : 4 forint, tertio :
egy mesterasztalán maradjon. Ha penig valamely munkának becsre köll
menni, czéhmesterek hire nélkül, senki el ne menjen az becsre, aki pedig
elküldetik, jó és igaz lölkiismerettel böcsüljen és minden személyválogatás nélkül héja legyen, ha ki penig az becsre menend, annak jutalma
légyen helyben 24 pénz, fával penig 1 forint.
7. Ha ezen megnevezett vármegyékben, valami molnár vagy ácsmesterember találkozik, aki az czéh ellen, városban vagy falúban mivelne,
minden forinlbul tartozik az czéh ládájában letenni 10—10 pénzt.
8. Ha valaki az mesterek közül, szolgáját el akarja bocsátani, két
héttel megmondja annakelötte neki. Az legény is, ha el akarja hagyni
az ö mesterét, két héttel mondja meg az ő mesterének, hogy tudja
mihez tartani magát. De ha az mesterember munkát fogad, ilyen módon
szólván az ö leginyinek: „Ha itt lennél nálam, még elvégezünk ez
munkát, én fölfogadom, de ha el akarsz hagyni, nem fogadom." Ha az
legény azt mondja : „Fogadja föl kegyelmed, csináljuk meg" ez ilyen
legény el ne hagyhassa az ö urát, míg az fogadott munkát el nem
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vígezik, Hanemha valamit szólahd áz. legénynek ' tisztessége' elleri áz ó
ura ; ha penig elhagyja külemben mindenütt utánna írhasson. Az utánna
való irás mit tegyen, tudják az czéhbéli mesteremberek.
9. Valamely molnárgazda vagy legény lopásba paráznaságban vagy
akármi más egyéb latorságban találtatik, kiűzzék az malomban és áz
magistratus keze legyen a latron.
10. Az mely mesterembernek az fia. czéhben akar állani, tartozik
remekcsinálással és fél mèsterasztallal. Valamely mesterembernek fia
avagy legénye azon rendbéii mesterembernek feleségét vagy leányát
elveszi, mesterremekkel és fél mester-asztallal tartozik az is.
11. Ha az mesterembernek legénye megbetegedik, egy hétig tartozik az ura gondját viselni, . annakutánna fogadjon embert melléje ha.
atyjafia nincsen, és az egész czéh fizessen meg érette; ha meghal az.
közelvalók tartozzanak tisztességesen eltakarítani. Az mi jovacskája,
temetistül marad, legyen az czéhé ha atyjafia nincsen.
12. Az czéhmester minden esztendőben egyször, inspeetiója alatt
levő minden mesterembereket és malmokat meglátogasson, az mesterembereknek és legényeknek magokvis.elése állapotja és gondviselése
végett, hogy mind az urak jövedelmei igazán kiszolgáltassanak, mindaz
malmok szorgalmatosabban építtessenek, mindaz mesterektül s mind az
legényeidül.
, 13. Ha valamely mesterembernek felesége, gyermeke, legénye, vagy
valami cselédje meg talál halni, az czéhmesternek ha hirré adják, jártasson táblát, és az közelvalókat begyüjtvén, temessék el tisztességesen ezt, ha valaki igaz ok nélkül, vakmerőségbül elmulatná, az czéhmester 1 forintig megbüntesse.
. 14. Ha valamely mólnár-és ácsembernek pöri vagyon az czéh^
mester előtt, lássák meg az czéhes emberek, Isten szerint törvénynyel,
és az mely mesterembernek nem tetszik, appèllálhassa ügyét az közönsiges czéhbéli mesteremberekre, ha itt sem tetszik, az urak székire, és
itt végeszakad.
15. Ha az czéhmesterember parancsol az közönséges mesterem-;
bernek és szovát nem fogadja, előbb megbüntettessék 25 pénzre, másodszor 50 pénzre, harmadszor 75-pénzre, negyedszer 1 frtra.
16. Ha valamely czéhen kivül való embernek halottja esik, és ezen
czéhet kívánja halottjához, tartozik az czéhnek letenni 36 pénzt,; az
czéh is tartozik elmenni, annak halottját elvinni' és tisztességesen eltemetni sub poena in articulo 13. expressa.
17. Az czéhmester-tételkor, az czéhmester, az közönséges meste-',
reknek vendégséget szörözzen az czéh pénzébül minden esztendőnkint.
Gazdaságtörténelmi Szemle 1S97.
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Az bejáró péñz peniglen legyen 50. pén¿,, az czéh-me£terembertül, az
legénytül penig 24 pénz.
18. Legényt és inast mindén mesterembernek szabad legyen tartani.
Az inas kezesség nélkül be ne-fogadtassék, kezessége 12 forint legyen
3 esztendeig szolgáljon. Valamely inas beszegődik és urát ok nélkül elhagyja, az mely mesterember ez ilyen inast megfogadja, 2 forintra büntessék, .az inas is visszabocsáttassék. Az szegödség czéhmester hire
nélkül ne lehessen. Akkor az inas egy pint borral és egy pecsenyével
az szegődtetöknek, az mesterember is, az szabadon mondáskor, maga.
is, akaratja és az legénynek értéke szerint, egy kis collátióval tartoznak.
Ha az.inas jámborul kitölti esztendejét, az czéhben bevigye az ö. ura,
szabad legénvnyé vallja áz czéh előtt, mig penig szolgál, illendökipen
inggel, lábravalóval, abanadrággal, saruval és szűrrel tartsa, ha penig
fölszabadul, egy fejér aba-dolmánynyal, egy fúróval és egy faragóval
tartozik néki.
19. Az jó mesterlegénynek, azkire reábízhatja az ő ura az égisz
munkát, napjára füzetés 21 pénz. Áz legény azjnalomban külemben be
nem fogadtassék, hanem elsőbben is, ha igaz czéhbéli levele lészen, hogyha az új küvet helyre faragja, kereket csinál és hatost is hozája. Ez
ily legény harmados szokott lenni az malomban. Minden molnárlegény
és inas az malmos úrhoz és az ő mesterihez hütos legyen és valamely
legény fizetést vészen, maga mőszerivel miveljen. Az mely mesterem^
bernék legénye vagyon és idegen legény jön hozzája, tartóztassa harmadnapigj még az czéhbéli mester helyet szerez néki.
20. Ha mely czéhes ember az lilékét el találja mondani, az czéhmester tül egy forintig, az mesterlegény 50 pénzig megbüntettessenek, hogy
így mind az Istennek tisztessége meglegyen és az mesterek között , az
az jó rendtartás megmaradhasson-, az inas is pedig megbüntettessék.
21. Senki az czéhbéli mesterek és legények közül megpróbálni nemerészölje, hogy az böcsületes czéhnek tanácsa, avagy törvényszékeknek s gyüliseknek idején, fegyverrel bemenjen, hanem fegyverét bizonyos
szálláson hagyja, másképen az, azki az ellen cselekeszik, az czéhmesterek . által törvény szerint megbüntettessék.
22. Valaki az czébeli mesteremberek közül, új avagy ó malom
fundamentomát, s fejeit fel akarja vetni, senki, áz böcsületes czéhmeste-.
rek és azoktul kibocsáttatott hites mesteremberek híre nélkül ne cselekedhesse, azonban penig azon malomnak földesurátul, avagy városbeli biráktul,. az oda küldettetett mesterembereknek fáradságoknak jutalma és fizetése, illendőképen megadattasék, mert méltó az muiikás embér az ö
jutalmára.
Gum autem ordo esset anima rerum et alium nisi opificia et artes·
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brehe'Y€gíílátaê,

legibusque cu^cmnscriptae^ in publici boni emolumentum

vergerent,. ideo nosj praeinsertos ipsorum

artículos,

in omnibus suis

punctis, ratos, gratos et acceptas habentes eosdem cum iisdem circum-i
scribendos,, ac regulandos et moderandos, utque iidem iisdem libere uti,
frui, e t ' gaudere possint ac valeant, debeantque et teneantur, adstringendos, duximus et permittendos, prout approbamus acceptamus, ratificamus,^ circumscribimus et reguìamus, permittinmsque et adstringimus,'
haruin : nostrarum vigore

et testimonio, litèrarum mediante.
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