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A székelyudvarhelyi fa ze kas ság tör té ne té nek fel tá-
rá sá ban fon tos sze re pet töl te nek be a céh és ipar tár su-
lat protokollumai, ame lye ket az ud var he lyi mú ze um 
le vél tá rá ból szál lí tot tak át a csík sze re dai le vél tár ba. 
A négy vas kos jegy ző könyv1 1745-től 1916-ig te kin ti 
át az ud var he lyi fa ze kas ság fel jegy zés re mél tó nak vélt 
ese mé nye it, több mint 200 mes ter ne vet őriz ve meg 
szá munk ra. A kö zel 500 ol dal nyi fel jegy zés hi te les ké-
pet nyújt a fa ze ka sok éle té ről, a céh- és ipar tár su lat 
mű kö dé sé ről, a ké szít mé nyek for ma- és szín vi lá gá ról, 
ér té ke sí té si, anyag be szer zé si mó do za tok ról egy aránt.

Ta nul má nyom ban e rend kí vül ér té kes le vél tá ri 
anya got pró bál om át te kin te ni, ada ta it cso por to sí ta-
ni, és füg ge lék ben a mes te rek re vo nat ko zó in for má ci-
ók adat tá rát meg te rem te ni. 

Az ud var he lyi fa ze kas ság tör té ne té ről több, rö vi-
debb-hosszabb is mer te tés szü le tett ed dig,2 de a céh- 
és ipar tár su la ti jegy ző köny vek át te kin té se nem 
tör tént meg. Ezt a hi ányt pró bál ja ta nul má nyom 
pó tol ni, az zal a hit tel, hogy e for rás anyag se gít sé get 
nyújt hat Szé kely föld leg fon to sabb fa ze kas köz pont já-
nak meg is me ré sé hez.

1. A céh és tag jai
Az ud var he lyi fa ze ka sok cé he va ló szí nű leg 1572-

ben ala kult, s bár ere de ti ki vált ság le ve le nem ma radt 
fenn az er dé lyi Ki rá lyi Köny vek ben,3 a Báthori Gá bor 
ál tal ki bo csá tott 1613-as sza ba dal mát és az 1643-as 
bő ví tett meg erő sí tést nap ja in kig a csík sze re dai le vél-
tár őr zi. A céh mű kö dé sé nek kez de ti fá zi sá ból nem 
ma rad tak fenn hi telt ér dem lő fel jegy zé sek. A 18. szá-
zad kö ze pé től rend sze re sen ve ze tett céh jegy ző köny-
vek te kint he tők azon na gyobb ter je del mű, ere de ti 

do ku men tu mok nak, ame lyek bő sé ges in for má ci ót 
nyúj ta nak a céh ün ne pe i ről és hét köz nap ja i ról. For-
rá sa ink azt sej te tik, hogy az ud var he lyi fa ze kas céh 
igen csak sok mes tert fog lal koz ta tó ér dek vé del mi szer-
ve zet volt. 1811-ben egy jegy ző köny vet 26 mes ter írt 
alá,4 1853-ban egy név jegy zék ben 39 fa ze kas ne ve 
sze re pelt.5 Az 1850-es évek ben a céh gyű lé sek ben át-
lag 25–30 céh tag je lent meg, és mi vel az ina sok, le-
gé nyek nem ír tak ál ta lá ban alá, a fazekalással fog lal-
ko zók szá mát az 50-hez kö ze lít het jük. 1867-re már 
nem kis ag go dal mat tük röz egy be jegy zés: „Is ten Ke-
gyel mé ből anyira el so ka so dott vá ro sunk ban a faza-
kas mes ter, hogy ma hol nap egyik a másiktol él ni 
sem tu dunk.”6 A be jegy zés hi te les sé gét alá tá masz tan-
dó, 44 mes ter alá írá sá val is mer te el azt a ha tá ro za tot, 
hogy „egy Fazakas mes ter Em ber nek se szabadgyon 
Ide gen vagy fazakas mes ter em ber gyer me ke in kivül 
[bár kit] felveni a fazakas mestersegre.”7

Amint a jegy ző könyv be li be jegy zé sek bi zo nyít ják, 
a céh nek vol tak ren des, az az ge ne rá lis gyű lé sei, és rend-
kí vü li össze jö ve te lei. A ren des gyű lé sek kö zül a leg-
fon to sabb a ja nu ár má so dik vagy har ma dik he tén, 
10–15-e kö rül tar tott volt, ek kor vá lasz tot ták meg 
a céh elöl já ró it. A tiszt ség vi se lés meg sza va zá sa egyes 
be jegy zé sek sze rint két esz ten dő re szólt.8 Bár az em-
lí tett okok mi att két esz ten dőn ként lett vol na mo ti-
vált e gyű lés csu pán, en nek el le né re a ja nu á ri gyű lést 
min den év ben meg tar tot ták, és ek kor hoz ták a leg fon-
to sabb ha tá ro za to kat az edény for mák ra,9 az áru sí tás 
mi ként jé re,10 a sír ásók pa na szá nak meg vi ta tá sá ra11 
stb. vo nat ko zó an. Egész gyű lést hív tak össze már ci us, 
jú li us és szep tem ber kör nyé kén is, en nek idő pont ja 
vi szont nem volt annyi ra kö tött, mint a ko ráb bi a ké.

1 A jegy ző köny vek lé te zé sé re Zepeczaner Je nő ud var he lyi tör té-
nész hív ta fel a fi  gyel mem, me lyet ez út tal is kö szö nök. A jegy ző-
köny vek le vél tá ri ada tai: Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár, F. 249 – 
A székelyudvarhelyi mú ze um gyűj te mé nyes le vél tá ra. 159. szám: 
Az ud var he lyi fa ze kas céh protokolluma 1745–1841 (12 lap). 
160. szám: Az ud var he lyi fa ze kas céh protokolluma 1788–1842 
(56 lap). 161. szám: Az ud var he lyi fa ze kas céh (és ipar tár su lat) 
jegy ző köny vei 1853–1909 (84 lap). 162. szám: Az ud var he lyi 
fa ze kas ipar tár su lat jegy ző köny vei 1876–1916 (137 lap).
2 CSU POR Ist ván – CSUPORNÉ AN GYAL Zsu zsa 1998, 
172; HEREPEI Já nos 1961, 604–609; KRISTÓ Ti bor 1995, 
11; SZALAY Emő ke, P. 2003, II, 319–326; KRESZ Má ria 

1991, 82; TÓ FAL VI Zol tán 1996, 14–16; FAR KAS Irén 1999, 
ol dal szám nél kül; SZŐCSNÉ GAZ DA Eni kő 2007.
3 SZŐCSNÉ GAZ DA Eni kő 2007, 633.
4 F. 249/160, 9v.
5 F. 249/161, 1.
6 F. 249/161, 28.
7 F. 249/161, 28.
8 F. 249/160, 41–41v. „Az 1838-dik és 839-dik Esz ten dők re 
Czéh Mes ter nek bé es ket te tett Far kas Ferentz…”
9 1825. ja nu ár 10-i gyű lés.
10 1841. jan. 14-i gyű lés.
11 1823. jan. 15-i gyű lés.
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A rend kí vü li gyű lé sek össze hí vá sát egy-egy kö ze li 
ese mény vagy aján lat meg vi ta tá sa mo ti vál ta.

Akár csak a más er dé lyi cé hek ese té ben, a leg fon-
to sabb elöl já ró a céh mes ter volt. Ő kép vi sel te a cé het 
min den ügyes-ba jos do log ban. Amint az 1745-ös ar ti-
ku lu sok bi zo nyít ják, a sza bály zat pont ja i nak össze ál lí-
tá sá ban, ta nács elé tá rá sá ban ne ki ju tott a fő sze rep.12 

Je len tős fel ada ta volt a vá ros elöl já ró i val va ló kap cso-
lat tar tás. A ta gok bár me lyi ké nek tör vény te len sé ge 
ese tén ő idéz te a céh elé az érin tet tet, akár sa ját kez-
de mé nye zés re, akár a vá ro si ma giszt rá tus pa na szá ra. 
Az atya mes ter rel együtt ítél kez tek fö löt te, meg szab-
ták a bün te tés mér té két. Az alá írá sok ból ki tet szik, 
hogy a gyű lé sek le ve zény lé sét is a céh mes ter bo nyo-
lí tot ta, a ta go kat a táb la kör be kül dé se se gít sé gé vel 
hív ta össze. A ta gok ta ná csá nak fi  gye lem be vé te lé vel 
ő sza bá lyoz ta a re mek lés mód ját, és ki bo csá tot ta az 
edény for mák ra és árak ra vo nat ko zó limitációkat.13 
A re mek lő mes ter vizs ga mun ká já nak el len őr zé sé re 
ő ren del te ki az öre gebb mes te rek va la me lyik ét.14 
Gon dos ko dott az áru sí tó he lyek jó ál la po tá ról, szük-
ség ese tén ezek új ra é pít te té sé nek meg szer ve zé se is az 
ő fel ada ta volt.15 A céh szim bó lu ma it (zász lót, táb lát) 
és a céh lá dá ját ő ké szít tet te el a kö zös pénz alap ból,16 
és gon dos ko dott ezek meg őr zé sé ről. Mi vel a céh a te-
met ke zé sek le bo nyo lí tó szer ve ze te is volt, ő hí vat ta 
te me tés re a ta go kat, moz gó sí tot ta a sír ásó kat, gon-
dos ko dott a te met ke zé si kel lé kek be szer zé sé ről. Bár-
mely mes ter be teg sé ge ese tén ő ren del ke zett a meg se-
gí tés mód já ról is.17 Amint a dol go zat vé gé hez csa tolt 
adat tár ból is ki ol vas ha tó, a céh mes te ri rang ta pasz-
talt sá got igé nyelt, a leg több mes ter 15–20 esz ten dei 
mun ka után sze rez te meg ezt a ti tu lust.

A céh mes ter te vé keny sé gét az atya mes ter se gí tet-
te. Az ira tok alap ján nem le het pon to san el kü lö ní-
te ni fel adat kör ét a céh mes te ré től. Csu pán annyi 
a bi zo nyos, hogy az ifj  ú mes te rek te vé keny sé gé nek 
fel ügye le te az ő kö te les sé ge volt.

A lá tó mes ter fel ada ta min den céh nél a ter mé kek 
mi nő sé gé nek az el len őr zé se volt, ezért e fel adat kört 
csu pán el is mert, szak ma i lag ma gas szin ten ál ló fa-
ze kas tölt het te be. Adat tá runk ból úgy lát szik, hogy 
a lá tó mes te ri rang ra még is ha ma rabb fel le he tett ka-
pasz kod ni, mint a céh mes ter ség re. Az el len őr zést 
el ső sor ban az áru ló bolt ban gya ko rol ta, az ide gen 
for má jú és a se lej tes vagy nem elég gé jó mi nő sé gű 
ter mé kek ké szí tő it bün te tés sel vagy az edé nye ik el -
ko b zá sá val bün tet te.

Az öreg mes te rek ta ná csa ik kal se gí tet ték a céh mű kö dé-
sét. Több nyi re fazekalásban el ag gott mes te rek vol tak.

A mes te rek a céh sta bil tag jai vol tak, akik kü lö nö-
sebb funk ci ók nél kül, mun ká juk ré vén kap cso lód tak 
be a céh mű kö dé sé be. A mes ter szá má ra po ten ci á lis 
elő re lé pé si le he tő sé gek kí nál koz tak, ezek nek egyik alap-
ja a szak mai jár tas ság és az élet kor volt. Amennyi ben 
a dol go zat vé gé hez csa tolt mes ter név sort át te kint jük, 
lát ha tó, hogy min den pe ri ó dus ban vol tak „sztár” mes-
te rek, akik ről szá mos be jegy zés szól, és vol tak szimp la 
fa ze ka sok, akik nek ne ve vé let le nül, egy-egy név sor nak 
kö szön he tő en ma radt fenn. A sztá rok ki lé té re on nan is 
kö vet kez tet he tünk, hogy éle tük fo lya mán több inast is 
al kal maz tak, mi vel ők ma guk nem bír ták a sok mun-
kát. Szak mai te kin té lyük egyik hi te les je le az, hogy a ke-
vés bé si ke res mes te rek sa ját gyer me ke i ket is hoz zá juk 
ad ták inas nak, hogy a szak mai for té lyok el le sé se ré vén 
a mes ter ség ma ga sabb fo ká ra jut has sa nak. Bár biz to san 
meg erő sí te ni nem tud om, fel té te lez he tő, hogy e sztá rok 
le het tek a si ke rül tebb ud var he lyi edé nyek elő ál lí tói. Is-
mert mes te re ink kö zül pél dá ul Koronkai Ist ván 4 inast 
ne velt ki, és több fa ze kas ren del ke zett 2 inas sal. 

Az inas a mes ter nek az a fi  a tal se gít sé ge volt, aki 
a mes ter től inas évei alatt sa já tí tot ta el a fazekalást. Sze-
gőd te té se a céh előtt tör tént, mi vel ta núk előtt kel lett 
meg be szél ni ük, hogy in gyen vagy pe dig ru há ért fog 
dol goz ni. Az 1745-ös céh sza bály zat sze rint 2 esz ten de ig 
tel jes mun ka ide jé ben mes te re ja vá ra kel lett dol goz nia, 
csu pán har ma dik évé ben szá mít ha tott ar ra, hogy egy 
mun ka na pon sa ját ma ga szá má ra te vé keny ked hes sen.18

Az inas 3 esz ten dei ta nul má nyi idő el tel té vel lép-
he tett elé le génnyé. Az 1745-ös ar ti ku lu sok sze rint 
mes te re fél esz ten de ig még ma gá nál tart hat ta, ezt kö-
ve tő en sa ját kí sér le te zés re bo csá tot ta.19 A le gé nyek el-
in dul hat tak ván dor lá sa ik ra, hogy tech ni kai for té lyok-
kal gaz da gít sák tu dá su kat. Bár az ar ti ku lu sok nem 
szö gez ték pon to san le a le gé nyi stá tus ban el töl ten dő 
esz ten dők szá mát, a ké sei pe ri ó dus ban 6 év le gény ség 
el tel té vel kérezhetett va la ki re mek lés re.

A jegy ző a céh protokollumaiba je gyez te a céh 
ügyes-ba jos dol ga it. Alap ve tő kö ve tel mény volt te-
hát, hogy írás tu dó le gyen és ol vas ha tó an ír jon. Több-
nyi re a fi  a ta labb mes te rek ből let tek jegy zők.

A be já ró mes te rek szin tén a fi  a ta lab bak kö zül ke rül-
tek ki. Az ő fel ada tuk a ló tás-fu tás volt, hi szen a céh 
be hí vó táb lá já val ők sza lad ták vé gig tag tár sa ik há zát 
egy-egy gyű lés vagy ha lál eset be kö vet kez te kor.

A zász ló tar tó nak az ün ne pi fel vo nu lá sok kor a zász-
ló vi vé se volt a fel ada ta. 

A céh funk ci ók el nye ré sé nek írat lan sza bá lyai vol-
tak. 1819-ben pél dá ul Tö rök Zsig mond céh mes ter-
ré vá lasz tá sa ide jén Tö rök Jó zse fet azért ta ná csol ja el 

12 F. 249/159, 3.
13 F. 249/159, 8.
14 F. 249/159, 8.
15 F. 249/160, 5v–6.

16 F. 249/161, 27.
17 F. 249/161, 20v.
18 F. 249/159, 3v.
19 F. 249/159, 3v.
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a céh az őt il le tő lá tó mes te ri funk ci ó tól, hogy „szin te 
test vé rek” ne le gye nek mind ket ten funk ci ó ban.20

A szimp la tag ság gal és a funk ci ók kal jól meg ha tá-
ro zott ma ga tar tá si mo del lek jár tak együtt. A ta gok 
föl tét len en ge del mes ség gel tar toz tak az elöl já rók nak, 
en nek át há gá sát pénz bír ság gal bün tet ték. A céh mes-
ter sem en ged he tett meg bár mit ma gá nak. 1842-ben 
pél dá ul Szen tes An tal céh mes ter el len in dí tot tak el já-
rást, aki „a Czéh Lá dá ját estve, a ren des időn kí vül 
az Atya Mes ter jelenletiben fel nyit tat ta, és hol mi 
protocolatiot ke res ne.” A céh mes ter hi bá ja eb ben az 
eset ben az volt, hogy nem hív ta a vá ros comissariusát 
a lá da fel nyi tá sá nak ak tu sá ra.21

A céh nek szá mos szim bó lu ma volt. A protokol-
lumokat őr ző lá dán kí vül a jegy ző köny vek em lí tést 
tet tek az 1866-ban Suvada And rás ál tal ké szí tett réz 
céh táb lá ról, va la mint az ugyan csak ek kor ké szült zász-
ló ról. Az 1866-ban ké szült zász ló rész le tes le írá sát is 
meg ad ják a jegy ző köny vek: „azon fej ér sejemből ké-
szült zász lónk mely a Bol dog sá gos Szüz Má ria ké pét és 
Szent Ist ván el ső Ma gyar Ki rály képeikel van fel éke-
sítve, Ezen ér té kes zász lónk ké pét festeték Pes ten Va-
hot Im re hí res Festész ál tal.” Ke reszt tel el lá tott rúd ját 
Suvada And rás, a raj ta csün gő gom bo kat Sán ta Ig nác, 
a rá raj zolt arany be tű ket Sze les Dé nes ké szí tet te.22

Az ed di gi ek be mu ta tá sá ból lát ha tó, hogy az ud-
var he lyi fa ze kas céh csak nem ugyan azok kal a tiszt ség-
vi se lők kel, és csak nem ugyan úgy mű kö dött, mint 
a más er dé lyi cé hek.23

2. Az ipar tár su lat
Tud juk, hogy a cé hek ha tó sá gi fel szá mo lá sá ra 

1872-ben ke rült sor. A székelyudvarhelyi fa ze kas 
ipar tár su lat ala ku lá si jegy ző köny ve vi szont csu pán ké-
sőbb, 1876. no vem ber 8-án ke let ke zett.24 A négy év 
ki esés alatt a mes te rek tö mö rü lé sé nek csu pán egyet-
len be jegy zé sét ta lál juk a céh jegy ző könyv ben, eb ben 
az 1873-as jegy zés ben „ne mes Tár su lat nak” ne ve zik 
ma gu kat, és Tibád Pé ter el nök, Kó bo ri Ist ván atya-
mes ter és Ko má ro mi Pé ter jegy ző ír ja alá a tár su la ti 
gyű lés jegy ző könyv ét.25

Ezek ből az ada tok ból ar ra kö vet kez te tek, hogy 
a céh meg szün te té sé vel a mes te rek au to ma ti ku san 
tár su lat nak te kin tet ték ma gu kat, és csu pán ké sőb ben 
tu da to so dott ben nük, hogy az új já a la ku lás nak for-
mai ke re te ket is kell biz to sí ta ni uk.

Az 1876-ban ala ku ló, sza bály za tot meg al ko tó gyű-
lés ha tá ro za ta it 71 mes ter név kö ve ti.26 Ez a szám ar ra 
utal, hogy 1867-től 1876-ig majd nem dup lá já ra nőtt 
a székelyudvarhelyi agyag ipa ro sok szá ma. A hi he tet-
len mes ter lét szá mo kat majd nem év ről év re kö vet het-
jük. 1885-ben egy szimp la gyű lé sen 63 mes ter van 
je len,27 1892-ben 49 tár su la ti ta got,28 1899-ben 55 
mes tert so rol nak fel.29 A szá zad for du lón ér zé kel he tő 
a sze ren cse pró bá lá si láz: egyes mes te rek idő sza ko san 
Ro má ni á ba tá voz nak, má sok „kun tá ros he lye ken” 
te le ped nek le. 1907-ben a vá ros ból el tá vo zot tak ki-
szű ré se vé gett új ból szá mol ja az ipar tár su lat a tag ja it, 
ek kor 34 mes tert tar ta nak nyil ván. Öt esz ten dő vel 
ké sőbb már csu pán 30 ta got szám lál hat nak meg.30

Az ipar tár su lat mű kö dé se nem sok ban tért el a 
ko ráb bi cé hé től. Ek kor már a tag ság ba va ló be vé telt a 
vá ros ál tal ki bo csá tott ipar en ge dé lyek be mu ta tá sá val 
ej tet ték meg, de hi va ta los mes ter ként va ló nyil ván tar-
tá sa to vább ra is csak a 9 esz ten dei inas- és ta non ci lét 
nyo mán jö he tett szó ba.31 A tiszt ség vi se lők nek ne vük 
kis sé vál to zott, funk ci ó juk vi szont csak nem ugyan-
az ma radt. A tár su lat élén a meg ala ku lás kor 10 vá-
laszt má nyi tag állt, az el nö kön, al el nök ön, dé ká non 
és jegy zőn kí vül szám ve vő ket is ne vez tek ki.32 Egy 
1887-es vá lasz tá si jegy ző könyv ből lát ha tó, hogy e 
funk ci ók be töl té se ek kor már fi  ze tés sel járt, az el nök 
és a pénz tá ros 15 fo rin tot, a jegy ző 10 fo rin tot, az 
al el nök, a lá tó mes ter és a dé kán 5–5 fo rin tot ka pott 
hi va ta la be csü le tes tel je sí té sé ért.33

3. A nyers anyag ok be szer zé se
Amennyi ben a cé het, és ké sőbb az ipar tár su la tot 

ér dek vé del mi egye sü let nek te kint jük, ter mé sze tes-
nek vesszük, hogy a mes te rek nek ér de ke volt a nyers-
anyag ok könnyű be sze rez he tő sé ge. Te hát er ről ide á lis 
kö rül mé nyek kö zött kol lek tív meg ol dá si kí sér le tek 
kel le ne, hogy ke let kez ze nek. Az agyag nak és a má-
zak nak a be szer zé sé re vo nat ko zó an még is rend kí vül 
ke vés a jegy ző köny vi uta lás.

A céh nek és a tár su lat nak a vá ro son be lül sa ját 
agyag ve tő he lyei vol tak, ame lye ket hely be li la ko sok-
tól bé rel tek. 1886-ban az ipar tár su lat nak is sa ját ilyen 
te rü le te volt,34 ame lyet fo lya ma to san bő ví tett agyag-
ban gaz dag tel kek meg vá sár lá sa ál tal.35 Az agyag 
ki ter me lé sé nek fá rad sá gos mun ká ját ma guk a mes-
te rek vé gez ték, csu pán 1901-től van ada tunk ar ra, 

20 F. 249/160, 19.
21 F. 249/160, 45.
22 F. 249/161, 27.
23 Az er dé lyi cé hek mű kö dé sé ről ed dig több össze fog la ló szü le tett. 
A tel jes ség igé nye nél kül meg em lí te nék né há nyat: KOVÁCH 
Gé za – BINDER Pál 1981; VE RESS End re, Dr. 1929.
24 F. 249/162, 3–7v.
25 F. 249/161, 38v.
26 F. 249/162, 7–7v.

27 F. 249/162, 41v–42v.
28 F. 249/162, 81v.
29 F. 249/162, 91.
30 F. 249/162, 124.
31 F. 249/162, 13.
32 F. 249/162, 6v.
33 F. 249/162, 50v.
34 F. 249/162, 46v.
35 F. 249/162, 47.
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hogy a tár su lat kí vül ál ló em be re ket fi  ze tett, akik e 
meg ter he lő fel adat tól meg sza ba dít va, sze ké ren be is 
szál lí tot ták a nyers anya got a rak tár ba.36

Az ud var he lyi fa ze kas ság megszüntének egyik alap 
oka a fém- és por ce lán edé nyek el ter je dé se mel lett a 
vá ro son be lü li agyag le lő he lyek meg csap pa ná sa volt. 
1905-ben ar ról pa nasz kod nak, hogy csu pán egyet len 
fa ze kas, Za ka ri ás Fe renc bir to ká ban van még ek kor 
egy kis mé re tű bá nya.37 Agyag le lő hely után nyo moz-
nak 1911-ben is, és bár a tár su lat gyű lé se mind annyi-
szor a vá sár lás mel lett dön tött, ez a prob lé ma a 20. 
szá za di ud var he lyi fa ze kas ság tör té ne té ben örök ké 
akut ma radt.38

Nem volt sok kal könnyebb fel adat az edény test 
alap szí ne zé sé hez szük sé ges angób (fe hér föld) be szer-
zé se sem. Bár geo ló gi ai fel mé ré sek azt mu tat ják, 
hogy az ud var he lyi Szar ka kő al já ban jó mi nő sé gű 
ka o li nos föl det le he tett bá nyász ni, a mes te rek még-
is in kább ide gen he lyek ről hoz tak fe hér föl det. Er re 
utal egy 1867-es be jegy zés, amely sze rint ne héz sé gek-
be üt kö zik a fe hér föld be szer zé se. A céh ha tá ro za ta 
sze rint azt csak a céh mes ter ve he ti meg a céh kasszá-
já ból, és ha ala csony áron ke rít va la ki angóbot, azt 
ugyan azon az áron ad hat ja to vább. E kez de mé nye zés 
nyo mán 1904-ben már két fehérföldraktár mű kö dé-
sé ről tu dunk: az egyik a Solymosi ut cá ban, a má sik 
az At ti la ut cá ban szol gál ta ki a mes te re ket. E két rak-
tár ban össze sen 75 vé ka fe hér föld vár ta a fel hasz ná-
ló ját.39 

A jegy ző köny vek egyet len eset ben sem tu dó sí-
ta nak ar ról, hon nan sze rez te be a céh és ké sőbb az 
ipar tár su lat a sár ga, zöld, kék, bar na vagy át tet sző 
má za kat.

4. A fazekastermékekre vo nat ko zó uta sí tá sok
A céh ter mé ke i nek azo no sí tá sá ban ta lán a leg fon-

to sabb ada tok az edény for mák ra, dí szí tés re vo nat ko-
zó uta sí tá sok len né nek. Saj nos, a céh és ipar tár su lat 
ke vés eset ben ren del ke zett er ről. Az 1745-ös céh sza-
bály zat 5. ar ti ku lu sa konk ré tan csak a ke men cék, kály-
hák ké szí té sét em lí ti.40 Egy év szám mal el nem lá tott, 
18. szá zad kö ze pi ren del ke zés már rész le te seb ben ki-
tér ar ra, hogy mit nem sza bad ké szí te ni ük a cé hes mes-
te rek nek: „1. Egj betsületes Mes ter Embernekis fej ér 
fazakat csi nál ni sza bad ne lég jen, sem ide sem másuva 
sem pe dig len fej ér Csup rot belöl meg ne önt sön mázal 
és fej ér föld del. 2. A méj tá lat zöld máz zal sár gá val sza-
bad ne lé gyen mázalni sem pe dig a há rom lábu lá bast 

zöld del és sár gá val ne önt se meg, hogy ha pe dig ezen 
egye zést valamellyik ál tal ta lál ná hág ni te hát há rom 
fo rin tig meg bün tet te tik.”41 Mi vel ez a ren del ke zés el-
len ál lást vál tott ki a cé hen be lül, szin tén da tá lat lan 
be jegy zés ta nús ko dik ar ról, hogy a céh ve ze tő sé ge a vá-
ro si bí ró, Kas sai Már ton előtt ho zott im már hi va ta los 
ha tá ro za tot az el adás ra szánt edé nyek ről: „Min den 
Fé le edényt sza bad lé gyen tsinálni és árul ni mind sza-
bad vá sá ra mind a vá ros ban a Fej ér fa zé kon kí vül”42 
A til tás ha tály ban ma ra dá sá ra egy kis sé ké sőb bi ren-
del ke zés is utal: „sen ki nek szöd tsiprot tsinalni sabad 
ne le gyen sem szöd labast ha va la ki pe dig ezen vege-
zest meg nem álná há rom fo rin ton maradgyon meg 
és ezen egenlö vegezes megg maragjon. Sem pedigy 
küjel mazas fazakat mi vel a ne mes Cze ká rát is mer te 
ben ne.”43 Az idé zett ren del ke zé sek azt sej te tik, hogy 
a cé hen be lül a má zak kal és angóbbal va ló kí sér le te zés 
vissza té rő je len ség volt. Ha nem pró bál koz tak vol na 
ve le, nem kel lett vol na ál lan dó jel leg gel til ta ni. A kí-
sér le te zés ve szé lyes, időn ként ká ros le he tett a mi nő sé-
gi ter mé kek elő ál lí tá sá ra tö rek vő fa ze kas cé hen be lül. 
A „Cze ká rát is mer te ben ne”, jel zi a be jegy zés. Vissza-
tér ve az elem zett uta sí tá sok ra, ki tű nik, hogy a cé hes 
fa ze kas ság a 18. szá zad ban nem na gyon kü lön bö zött 
a „kon tá rok” mes ter sé gé től: el ső sor ban fő ző- és hasz-
ná la ti edé nye ket ké szí tet tek, ame lyek re szé kely föl di 
vi szony lat ban ki ala kult a kel lő ke res let.

A céh ál tal ké szí tett ter mé kek ről fon tos in for-
má ci ó kat nyújt az az 1783-as ren de let, amely a re-
mek lés mó do za ta it ír ja kö rül. Ek kor a mes ter ré vá-
lás fel té te le volt „1mo egy pa raszt kementze má sas 
for má ra. 2do egy tisz tes sé ges fél ved res ke rek szádu 
korso. 3tio egy tisz tes sé ges fél ved res Fa zék hoz zá 
va ló fe dő vel. 4to egy tisz tes sé ges há rom lábu lá bast 
ahoz va ló fü les fe dő vel. 5to egy tisz tes sé ges há rom 
ejteles méj tál” el ké szí té se. A re mek lés fel tét elei közt 
ki emel ten sze re pel, hogy „ezekk pe dig tisz tes sé ge sen 
meg mázalva lég ye nek.”44 

Az 1810-ben meg fo gal ma zott uta sí tás a zöld fer-
tá lyos „csiprok” ár sza bás ára tér ki, meg tilt va a mes-
te rek nek, hogy e tár gyak da rab ját egy ga ras alatt 
áru sít sák.45 1827-ben a kö vet ke ző edény for mák árát 
li mi tál ja a céh: „a nagy Fü les Tá lat négy krajtzár, az 
utá na valot egy ga ras, a nagyob Tangyer ket krajtzár, 
a fertáljos Tsopor két krajtzár, az utá na valo Tsupor 
egy Krajtzár az fe dő vel együt.”46

A má zak és föld fes té kek hasz ná la tá nak ál lan dó su-
lá sa a 18. szá zad vé gé re, 19. szá zad ele jé re te he tő.

36 F. 249/162, 96.
37 F. 249/162, 105.
38 F. 249/162, 120v.
39 F. 249/162, 50.
40 F. 249/159, 5–5v.
41 F. 249/159, 6v.

42 F. 249/159, 6v.
43 F. 249/159, 7v.
44 F. 249/159, 8.
45 F. 249/159, 10v.
46 F. 249/160, 29v.
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A protokollumok sze rint a túl zott újí tást, meg-
szo kott for mák tól és dí szít mé nyek től va ló el ru gasz-
ko dást a leg ke vés bé sem to le rál ta a céh. 1832-ben 
pél dá ul a „fogarasi for má ba tsinált” edé nyei mi att 
szid nak egy ud var he lyi mes tert. Míg a ko ráb bi ese tek-
ben ki sebb bün te tés sel meg úsz ta az, aki kü lön bö ző 
má zak kal kí sér le te zett, a tel je sen ide gen for mák el len 
már sok kal drasz ti ku sab ban lép fel a céh: edé nye i nek 
el kon fi s ká lá sá val fe nye ge tik meg Bí ró Mó zes kí sér le-
te ző mes tert.47 A for mai újí tá sok mel lett a rossz mi-
nő sé gű ter mé kek el len is fo ko zott szi gor ral lép nek 
fel. 1813-ban pél dá ul 16 fo rint bün te tés ter he alatt 
vég zik, hogy „senkiis egy sze ri ége tett edént ne készit-
sen.”48 Ugyan ilyen fon tos nak te kin tik, hogy az áru sí-
tás ra bo csá tott edény „a tü zet meg tart sa.”49

5. A ter mé kek ér té ke sí té se
Az ud var he lyi céh ter mé ke i nek leg fon to sabb ér té-

ke sí té si szín he lye a vá ro si pi ac té ren fel ál lí tott áru ló 
bolt volt. A he lyet a szí nen be lül már a céh be ál lás-
kor meg vá sá rol ta a mes ter jel ölt. Az 1745-ös céh sza-
bály zat 15. és 16. ar ti ku lu sa ki mond ta, hogy mind 
a mes ter gyer me kek, mind az ide ge nek 3 má ri ás le fi -
ze té sé ért tart hat tak igényt sa ját áru ló hely meg szer-
zé sé re.50

A szí nen be lü li áru lá si he lyet a rang és a mes ter ség-
be li jár tas ság ha tá roz ta meg. Az öre gebb, jobb ke zű 
mes te rek az aj tó köz vet len kö ze lé ben ra kod hat tak ki, 
az ifj  abb, ta pasz ta lat nél kü li ek nek az el du got tabb zu-
gok ju tot tak. A céh eti ka elő ír ta, hogy nem sza bad 
más he lyé re áll ni, egy más ve vő it ti los el csá bí ta ni, és 
nem il lik az ál ta lá no san meg ál la pí tott árak alatt kí nál-
ni a por té kát.51

Az áru ló szí nek mi lyen sé gé re a pi a con be lül csu-
pán né hány fel jegy zés utal. A 18. szá zad fo lya mán 
a cé hek nek kö zös bolt hely sé ge volt, amely a szá zad 
vé gé re olyan si ral mas ál la pot ba ke rült, hogy 1801-
ben új kő szín épí té sé re kény sze rül tek.52 A céh üz le té-
nek pon tos nyit va tar tá si rend je volt: nyá ron haj na li 
5-től dél után 4-ig, té len 7-től 4-ig le he tett agyag ter-
mé ke ket vá sá rol ni.

A ve sze ke dé sek bün te té si be jegy zé se i ből ar ra kö-
vet kez tet he tünk, hogy a fő áru sí tók a mes ter fe le sé-
gek vol tak.

A hely be li és tá vo li so ka dal mak lá to ga tá sá ban is 
a sa ját áru sí tás el vét pro pa gál ta a céh és a ké sőb bi ipar-
tár su lat ve ze tő sé ge. 1811-ben pél dá ul ar ról pa nasz-
kod tak, hogy „melly nagy ká rá ra lé gyen a Chénak, 

hogy edé nye i ket ez előtt ad ta szá zá ban hol egy, hol 
más ide ge nek nek.”53 En nek az ál dat lan nak vélt ál la-
pot nak a meg fé ke zé sé re a céh vég zé se a kö vet ke ző: 
„sen ki egy betsűletes Mes ter Em ber is Sen ki nek szá-
zá ban sem Da rab já ban sze kér re sem fa lu si nak sem 
vá ro si nak edényt ne me ré szel jen ad ni sem tit kon 
sem nyil ván a mellj vég zést ha vala mellyik meg má-
sol na vagy ál tal hág na min den kor azon Mes ter Em-
ber Hfl  12 az az Ti zen két M. Forintott fi  zes sen.”54 
A so ro za tos til tá sok és rend sza bá sok ta nú sít ják, 
hogy a céh ta gok zö me ér tel me sebb meg ol dás nak 
tar tot ta az edény ke res ke dők, sze ke re sek fel bé re lé sét, 
mint hogy sa ját ma ga vár ja meg a por té ka el ke lé sét. 
Va ló szí nű, hogy a céh ta gok nyo má sá nak kö szön he-
tő en volt kény te len a ve ze tő ség 1835-ben eny hí te ni 
a kez de ti til tá son, 50 edény ben szab va meg a ke res ke-
dők nek át en ged he tő ter mék mennyi sé get. Ér de kes, 
hogy a to váb bi ti la lom csu pán a hely be li ke res ke dők 
ki szol gá lá sá ra szo rít ko zik.55 A 20. szá zad ele jén a ke-
res let ro ha mos vissza szo ru lá sa mi att már az ipar tár su-
lat pró bál ta be szer vez ni az edény ke res ke dő ket, hogy 
ez ál tal is biz to sít sa tag ja i nak a mi ni má lis sá re du ká ló-
dott ke re se tet. 1904-ben pél dá ul Lőf La jos iz ra e li ta 
ke res ke dő vel szer ződ nek, hogy edé nye ik szá zát 1 ft. 
30 kraj cár ban ve gye be.56

A sa ját so ka dal ma kon va ló je len lét mel lett az 
ud var he lyi fa ze ka sok lát ták el a Csí ki- és Gyergyói-
medencét fazekastermékekkel. A ko rai mar ke ting-
fo gá sok ta nul má nyo zá sa cél já ból nem ér dek te len 
hi vat koz ni egy 1804-es vég zés re, amely meg szab ta, 
hogy Gyergyóba és Csík sze re dá ba a so ka dal mak 
előt ti há rom hét ben ti los volt ud var he lyi fa ze kas-
nak he ti pi ac ra men ni, hogy a so ka da lom nap ján 
na gyobb ke len dő ség nek ör vend je nek a cé hes ke rá-
mi ák.57 Úgy lát szik, hogy e ren del ke zés tény leg ke re-
set teb bé tet te a so ka dal mak ban az ud var he lyi ter mé-
ke ket, ezért erő sí tet te meg ezt több al ka lom mal is 
a céh. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat is a VIII. 
szá mú ha tá ro za tá ban új ból be ve zet te ezt a kor lá to-
zást.58 A kel lő ke res let biz to sí tá sa ér de ké ben egy 
más faj ta stra té gi át is ki dol go zott 1886-ban az ipar-
tár su lat. A vám há bo rú mi att a ro má ni ai pi a cok tö-
me ges lá to ga tá sa a mes te rek el sze gé nye dé sét von ta 
vol na ma ga után, ugyan is a vám le fi  ze té se nyo mán 
sem volt biz tos, hogy a por té ká kat túl sok mes ter je-
len lét ében ér té ke sí te ni tud ják-e. Ezért be ha tá rol ták 
a mes te rek szá mát, ne hogy túl so kan jus sa nak el az 
adott so ka dal mak ba.59

47 F. 249/160, 1v.
48 F. 249/160, 11v.
49 F. 249/160, 26v.
50 F. 249/159, 4v.
51 F. 249/159, 5–5v.
52 F. 249/160, 5v–6.
53 F. 249/160, 8v.

54 F. 249/160, 9.
55 F. 249/160, 53.
56 F. 249/162, 102v.
57 F. 249/160, 26.
58 F. 249/162, 5v.
59 F. 249/162, 47.
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6. A fa ze kas céh és -társulat sze re pe 
a vá ros éle té ben
A fa ze ka sok cé he és ké sőb bi ipar tár su la ta nem csu-

pán a min den na pi fő ző- és dísz edé nyek elő ál lí tá sá val 
szol gál ta a vá rost. És nem ki zá ró lag a ta gok mes ter ség-
be li elő me ne tel ének fel ügye let ét, ko or di ná lá sát vál lal-
ta ma gá ra. En nek az ipa ros tö mö rü lés nek olyan ka ri-
ta tív szol gál ta tá sai is vol tak, ame lyek az egész vá ros 
szem pont já ból hasz no sak, igénybevehetők vol tak.

Egyik ilyen te vé keny ség volt a te me té sek le bo nyo-
lí tá sa, ün ne pé lye seb bé té te le. A mes ter em be rek ha-
lott ját a céh sa ját ha lott já nak te kin tet te, ezért már 
az 1745-ös céh sza bály zat 25. ar ti ku lu sa meg szab ta, 
hogy en nek te me té sén min den mes ter fe le sé ges től, 
le gé nyes től kö te les meg je len ni.60 A gyá szo ló csa lá-
dot e sza bály zat ér tel mé ben 1 fo rint tal se gí tet te meg 
min den mes ter társ.61 A 19. szá zad má so dik fe lé nek 
in di vi du a li zá ló dó vi lá gá ban a céh kasszá já ból tet ték 
ki a ko por só pénzt.62 A céh nem pusz tán anya gi jut-
ta tás sal és a gyá szo lók mel let ti fi  zi kai je len lét tel, de 
a te me tés kor fel me rü lő egyes mun kák fel vál la lá sá val 
is se gí tett a baj ba ju tot ta kon. A fi  a ta labb mes te rek 
so rá ból ke rül tek ki a sír ásók, vir rasz tók, akik nek kü-
lön fi  ze tés nél kül kel lett el vé gez ni ük a ne héz fi  zi kai 
mun kát. Már a 19. szá zad ele jé től kez dő dő jegy ző-
köny vi be jegy zé sek jel zik, hogy a céh nem pusz tán 
a bel ső ta go kat, de kí vül ál ló kat is el föl delt ki sebb 
anya gi jut ta tás vagy va la mely se gít ség nyúj tás el le né-
ben. 1820-ban pél dá ul az egyik fa ze kas fi a, aki ma ga 
nem kö vet te ap ja mes ter sé gét, 10 fo rint le fi  ze té sé vel 
vív ta ki ma gá nak és fe le sé gé nek a tisz tes sé ges te me-
tést.63 Egy kő mű ves ség hez ér tő fér fi  1833-ban a bolt 
ál lan dó va ko lá sá val és me sze lé sé vel,64 1842-ben egy 
más vá ro si la kos „ilendő diornium” meg adá sá val,65 

1866-ban Suvada And rás a céh öntöttréz táb lá já nak 
in gye nes el ké szí té sé vel66 nyer te el azt, hogy te te me fö-
lött céh ta gok vir rassza nak és ezek föl del jék el. Egy-
egy na gyobb jár vány ide jén a sír ásás ala po san meg-
ter hel te az ifj  a kat. 1823-ban azt ha tá roz zák, hogy 
két sír ásás és vir rasz tás után a kö zép ko rú mes te rek 
is egy szer ve gye nek részt a te me tés mun ká la ta i ban,67 

1860-ban pe dig a rend re me nő sír ásás mel lett vok sol-
tak.68 1873-ban két ség beeset ten ri mán kod tak, hogy 
men te sít sék őket leg alább a 12 év alat ti gye re kek el-
te me té sé től, mert nem bír ják a fá rasz tó fel ada tot.69 

A gya ko ri te me té sek il lő el lá tá sa ér de ké ben a céh tár-
gyai közt 1868-ban fel so rol ták a jel vé nyek mel lett 

a 2 csá kányt, 13 la pá tot, 2 ásót és 2 test eresz tő kö te-
let, ame lye ket „sír ásás hoz megkivántató esz kö zök” 
cím alatt a lá tó mes ter fel ügye le té re bíz tak.70

A céh te met ke zé si szol gál ta tá sa nem pusz tán a sír-
ásás meg szer ve zé se alól men tet te fel a vá ros la kó kat, 
de az ün ne pé lyes dísz őr ség és a céh zász lós-lo bo gós te-
me tés olyan szín pom pás lát vá nyos ság volt a vá ros éle-
té ben, amely a ha lott meg tisz te lé sé nek leg ma ga sabb 
fo kú, rit ka al kal ma volt.

A te met ke zé sek le bo nyo lí tá sán kí vül a céh ün ne pi 
is ten tisz te le tek szer ve zé sé vel já rult hoz zá az ün ne pek 
meg szen te lé sé hez. 1853-ban pél dá ul ezt je gyez ték fel 
a protokollumba: „Az 1848-ik év ben mi vel az Min-
den Hato Ir gal mas Úr Is ten meg oltalmazot min den 
viszonyoktol meg égyezvén ne mes Czéhunk, hogy 
tettenek egy hálá adó Is ten Szol gá la tot, me lyet meg 
is tet tünk.”71

7. Összeg zés
A céh- és ipar tár su la ti jegy ző köny vek ada ta i nak 

át te kin té se nyo mán ki tű nik, hogy az ud var he lyi fa-
ze ka sok szá má ra a céh nek és a ké sőb bi ipar tár su lat-
nak nem volt je len tős ér dek vé del mi fel adat kö re. 
A más vá ro sok cé he i vel el len tét ben, na gyon rit kán 
bün tet te meg a kon tá ro kat, sőt időn ként en ge dély 
el le né ben még he lyet is biz to sí tott szá muk ra. Rit kán 
se gí tet te a nyers anyag ok kol lek tív be szer zé sé vel tag-
ja it. Rit kán szer ve zett tag jai szá má ra cso por tos ér té-
ke sí té si mó do za to kat, for má li san min den ki szá má ra 
az egyé ni bol do gu lás út ját kí nál ta. Te kint het jük ezt 
va jon az in di vi du a li zá ló dás, s ez ál tal a pol gá ro so dás 
kez de ti je lé nek?72 Csak rész ben. A dön tés ho za tal ban 
még min dig a kol lek tív ha tá ro zat mű kö dött. Gon dol-
junk vissza ar ra, hogy még meg szab ták a for má kat, 
a dí szí té si mó do za to kat, li mi tál ták az ára kat. En nek 
el le né re a vá ro si mes ter em be rek cso port ja az er dé lyi 
tár sa dal mi ren den be lül el kü lö nült, mint egy elő já té-
ka ként az össztársadalom pol gá ri át ala ku lá sá nak.

A cso port ba be lé pés nek a moz ga tó ru gó ja még 
nem annyi ra az egyé ni ér dek, mint in kább az után zás 
el ve volt. Az ud var he lyi fa ze ka sok szá má ra adott volt 
egy min ta, a céh rend szer mo dell je, amely szá muk ra 
el ső sor ban a cso por tos rep re zen tá ci ót és az egy más 
meg be csü lé sé nek az el vét ígér te. A fa ze ka sok szá má ra 
a céh egyik alap funk ci ó ja a tisz tes sé ges te me tés meg-
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa volt. A céh be tar to zás a biz-
ton sá got je len tet te élet ben és el mú lás ban egy aránt.

60 F. 249/159, 5v.
61 F. 249/159, 6.
62 F. 249/161, 29v.
63 F. 249/160, 20.
64 F. 249/160, 56v.
65 F. 249/160, 46.
66 F. 249/161, 27–27v.

67 F. 249/160, 24v.
68 F. 249/161, 14v.
69 F. 249/161, 38v.
70 F. 249/161, 30v.
71 F. 249/161, 1v.
72 Egyes ku ta tók az in di vi du a li zá ló dást a pol gá ro so dás egyik jel-
lem ző je le ként ér tel me zik. Lásd BENDA Gyu la 2006, 343.
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A céh olyan cso por to su lás volt, amely a jegy ző-
köny vek be jegy zé sei sze rint nem na gyon tar tot ta 
a kap cso la tot a más cé hek kel, cso por tok kal. Az írás 
a céh jegy ző köny vek ese té ben em lé ke zet-meg hosszab-
bí tó funk ci ó val bírt, a be jegy zé sek nek legitimizáló 

sze re pük volt. A céh- és ipar tár su la ti jegy ző könyv 
elem zé se ré vén te hát meg kí sé rel tem ezt a legitimizált 
ön rep re zen tá ci ót ki ve tít ve és fel tár va az ud var he lyi 
fa ze ka sok tör té ne té vé for mál ni.

Szőcsné Gaz da Eni kő – Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy; szocsnegazdaeniko.sznm@gmail.com

Füg ge lék

A székelyudvarhelyi fa ze ka sok adat tá ra
Adat tá ramban a céh- és ipar tár su la ti protokollumokban fel-

lel he tő mes te rek ada ta it pró bál tam össze sí te ni. Elöl já ró ban is mer-
tet em a rö vi dí té sek rend jét.

c. gy. – céh gyű lé si név sor
j. a. – jegy ző köny vet alá ír
t. t. – ipar tár su la ti tag név sor

Aj tai Já nos – 1745-ben a céh be kérezteti édes any ja, „nállánál 
el sőbb nem lesz mind mes ter le gény.”

Aj tai Já nos – 1811-ben j. a. 1817-ben j. a. 1819-ben atya mes-
ter. 1822-ben céh mes ter. 1840-ben dé kán.

Aj tai Já nos – 1835-ben be ve szik a céh be, el ső Aj tai Já nos 
gye re ke.

Ba ra bás Dé nes – 1872-ben Koronkai Ist ván ina sa. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.

Ba ra bás Fe renc – 1861-ben be mu tat ja ipar jo gát és ké ri a 
céh be va ló fel vé tel ét. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1868-ban 
em lí tik. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. 
a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 
1912-ben j. a. 

Ba ra bás Ger gely, Mik lós fi a – 1879-ben lesz az ipar tár su lat 
tag ja. 1885-ben j. a. 

Ba ra bás Já nos – 1853-ban céh név sor ban sze re pel. 1856-ban 
c. gy. 1859-ben c. gy.  1861-ben c. gy. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 
1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Ba ra bás Já nos, ifj  ú – 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben 
j. a. 1907-ben t. t. 

Ba ra bás Josef – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1857-ben 
ina sa Bo kor György. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1861-ben 
ina sa Ger gely Já nos. 1867-ben j. a.

Ba ra bás La jos – 1886-ban az ipar tár su lat tag ja lesz. 1892-
ben t. t. 1899-ben j. a.

Ba ra bás Mi hály – 1835-ben j. a. 1838, 1839-ben dé kán. 
1844-ben atya mes ter. 1853-ban céh név sor ban sze re pel öreg meg-
ne ve zés sel, ugyan ezen év ben bün te tik. 1856-ban c. gy. 1857-ben 
ina sa Mik lós Ger gely el hagy ja. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 
1867-ben j. a.

Ba ra bás Mik lós – 1835-ben j. a. 1842-ben lá tó mes ter. 1853-
ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-
ben céh mes ter ként em le ge tik, aki el be te ge se dett, s ezért a céh 
fel se gí té sét ren de li el. 

Ba ra bás Mik lós – 1858-ban re me kel. 1859-ben c. gy. 1861-
ben c. gy. 1867-ben j. a. 1868-ban lá tó mes ter. 1876-ban a meg-
ala ku ló ipar tár su lat jegy ző je.

Ba ra bás Mik lós ifj .– 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag-
ja. 1881-ben az ipar tár su lat szám ve vő bi zott sá gá nak tag ja. 1885-
ben j. a.

Bar tók Ist ván – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.
Bar tók Pál – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1859-ben c. 

gy. 1867-ben j. a.

Bá lint Dé nes – 1877-ben Pász tor Jó zsef ta non ca.
Benkő Dá vid – 1774-ben a céh sír ásó ja.
Berketzi Dé nes – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.
Berketzi Fe renc – 1860-ban be mu tat ja ipar en ge dély ét és ké ri 

céh be va ló fel vé tel ét. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a 
meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1877-ben ta non ca Zedlénczki La-
jos. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.

Biró And rás – 1848-ban lá tó mes ter, a fa ze kas céh zász ló tar-
tó ja. 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1859-ben c. gy. 1861-ben 
c. gy.

Biró Fe renc – 1811-ben j. a. 1817-ben j. a. 1838, 1839-ben 
atya mes ter.

Biró Kár oly – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a. 1907-ben t. t. 

Biró Már ton – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 
1912-ben j. a.

Biró Mó zes – 1832-ben „fogarasi for má ban” csi nált edé nye it 
a céh tilt ja, a fö dő kön kí vül. 1835-ben jegy ző. 1841-ben il le gá lis 
he lyen árul. 1842-ben, 1847-ben a céh jegy ző je.

Bodó Fe renc – 1840-ben ifj u be já ró nak ren de lik. 1853-ban 
öreg meg jegy zés sel c. gy. Ugyan ezen év ben bün te tik. 1856-ban c. 
gy. 1859-ben ina sa Kis (Ger gely) Dé nes. 1859-ben c. gy. 1864-
ben, 1866-ban, 1867-ben céh mes ter. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja. 1881-ben az ipar tár su lat pénz tá ro sa.

Ifj . Bodó Fe renc – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.
Bo kor Do mo kos – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben 

tár su la ti jegy ző ként jegy zik. 1912-ben j. a.
Bo kor György – 1857-ben Ba ra bás Jó zsef ina sa. 1867-ben ké-

ri a cé het, hogy ve gye fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge 
le telt. 1867-ben j. a. 1868-ban em lí tik. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja, 1880-ban vá laszt má nyi tag. 1881-ben ipar tár-
su la ti al el nök. 1885-ben t. t. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1890-
ben ipar tár su la ti szám ve vő. 1892-ben t. t. 

Bol di zsár Fe renc – 1878-ban lesz az ipar tár su lat tag ja. 1885-
ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.

Bot Já nos – 1879-ben lesz az ipar tár su lat tag ja.
Csiki La jos – 1885-ben Tibád Sándorné se géd je.
Cso mós Ist ván – 1858-ban em lí tik. 1858-ban ina sa Macskási 

Im re.
Csont Ist ván – 1853-ban c. gy., ugyan ezen év ben dé kán ként 

em lí tik. 1856-ban c. gy. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1867-ben 
j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.

Csont Sán dor – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
Dajcsmán Ja kab – 1910-ben be ve szik a tár su lat ba. Ide gen 

hely ség ből köl tö zik a vá ros ba. 1912-ben j. a.
Dar vas Ist ván – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1861-ben 

c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a.

Dar vas Jó zsef – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 

Dá vid Ja kab – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t.
Dá vid La jos – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 

1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.
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Dobai Fe renc – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1883-ban mes ter ré nyil vá nít ják. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a.

Dombai Ist ván – 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. 
t. 1899-ben j. a. 

Don ga Jó zsef – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 

Don ga La jos – 1862-ben Ja kab Ist ván ina sa. 1871-ben ké ri, 
hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt.

Dö mö tör Mi hály, Já nos fi a – 1858-ban Szentágotai Já nos ina sa.
Dunka Jó zsef – 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t.
Far kas An tal – 1810-ben lá tó mes ter. 1811-ben j. a. 1817-

ben j. a. 1820-ban céh mes ter. 1820-ban atya mes ter 1831-ben 
dé kán. 1835-ben j. a. 1841-ben öreg mes ter. 1853-ban c. gy. 
öreg meg ne ve zés sel. 1859-ben c. gy.

Ifj  abb Far kas An tal – 1839-ben csak a kály ha mun kát tud va, 
kályharemeket ad. 1846-ban fel sza ba dít ja fi  át Ist vánt. 1859-ben 
ina sa fi a, Mik lós.

Far kas Elek – 1807-ben a céh be kérezik. 1829-ben céh mes-
ter. 1839-ben céh mes ter.

Far kas Fe renc – 1815-ben re mek lés nél kül a céh tag jai kö zé 
ve szi, mi vel fél ke ze hi bás. 1817-ben j. a. 1827-ben lá tó mes ter. 
1832-ben, 1833-ban atya mes ter. 1835-ben j. a. 1838, 1839-ben 
céh mes ter. 1839-ben meg hal.

Far kas György – 1774-ben a céh sír ásó ja
Far kas Illyés – 1774-ben a céh sír ásó ja
Far kas Ist ván – 1810-ben j. a. 1811-ben j. a. 1813-ban fi  át 

fel sza ba dít ja az inas ság alól. 1885-ben j. a.
Far kas Ist ván – 1844-ben fel sza ba dul. 1853-ban c. gy. 1856-

ban c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-ben ina sa Lengyen Fe renc. 
1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.

Far kas Ist ván, An tal fi a – 1846-ban fel sza ba dul. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.

Far kas Já nos – 1861-ben be mu tat ja ipar en ge dély ét és ké ri 
a céh be va ló fel vé tel ét. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a.

Far kas Jó zsef – 1899-ben az ipar tár su lat zász ló tar tó ja. 1899-
ben j. a. 1907-ben t. t. 

Far kas Mi hály – 1811-ben j. a.
Far kas Mik lós, An tal fi a – 1859-ben ap ja, An tal ina sa. 1869-

ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge 
le telt.

Fazakas Já nos – 1774-ben a céh sír ásó ja.
Fábján Joseff né – 1836-ban em lí tik
Fá bi án Pé ter – 1872-ben céh el nök.
Ferencz György – 1871-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 

so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt.
Frits An tal – 1867-ben j. a.
Frits Sá mu el – 1857-ben re me kel. 1859-ben c. gy. 1861-ben 

c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.
Fü löp Fe renc – 1867-ben j. a. 1868-ban ké ri, hogy ve gyék fel 

a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt.
Gáll Ist ván – 1811-ben re me kel. 1811-ben j. a. 1817-ben 

j. a. 1829-ben atya mes ter. 1839-ben atya mes ter.
Ger gely (Kis) Dé nes – 1859-ben Bodó Fe renc ina sa. 1869-

ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge 
le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 
1887-ben ipar tár su la ti dé kán. 1889-ben j. a. 1899-ben j. a.

Ger gely Já nos – 1861-ben Ba ra bás Jó zsef ina sa. 1892-ben t. t.
Gor Jósef – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1858-ban ina sa 

Ko vács Já nos. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a.
Grits An tal – 1861-ben c. gy. 1861-ben ina sa Szil ágyi An tal. 

1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.
György Pál – 1853-ban c. gy.

Hek tor An tal – 1811-ben j. a. 1814-ben fi  át fel sza ba dít ja az 
inas ság alól. 1830-ban atya mes ter. 1835-ben céh mes ter. 1840-
ben atya mes ter. 1841-ben öreg mes ter, majd ugyan ezen év ben 
atya mes ter. 1847-ben, 1848-ban 1853-ban céhmester, 1853-
ban c. gy. öreg meg ne ve zés sel. 1856-ban még céh mes ter.

Hek tor An tal ifj  abb – 1835-ben j. a. 1836-ban lá tó mes ter. 
1842-ben atya mes ter. 1858-ban ina sa Simó Ist ván. 1859-ben c. 
gy. 1861-ben c. gy. 1867-ben öreg mes ter.

Hek tor Fe renc – 1847-ben ina sa Tibát Pé ter.
Hor váth György – 1790-ben céh mes ter. 1810-ben j. a. 1811-

ben j. a.
Ilyés Fe renc – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 

1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 
Ilyés Hector – 1811-ben j. a. 1817-ben j. a.
Imreh (?) Ist ván – 1809-ben lá tó mes ter.
Intze Ist ván – 1811-ben j. a. 1815-ben atya mes ter. 1817-ben 

j. a. 1831-ben kály hái mi att bün te tik.
Intze Já nos – 1817-ben j. a. 1821-ben em lí tik.
Ja kab Fe renc – 1869-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so-

rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár-
su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben ipar tár su la ti 
al el nök. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Ja kab Ist ván – 1861-ben c. gy. 1862-ben ina sa Don ga 
La jos. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat al el nö-
ke. 1885-ben ipar tár su la ti pénz tá ros. 1885-ben j. a. 1889-ben 
j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Ja kab Ist ván, ifj  ú – 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.
Ja kab La jos – 1885-ben, 1889-ben az ipar tár su lat jegy ző je. 

1890-ben ipar tár su la ti jegy ző.
Ja kab Mi hály – 1869-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 

so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.

Ja kab Sán dor – 1872-ben ké ri mes ter ré fel vé tel ét. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 
1892-ben t. t. 1899-ben j. a.

Junkus Ist ván – 1885-ben t. t.
Kál lai Jó zsef – 1860-ban be áll a céh be. 1861-ben c. gy. 
Kapcza Ist ván – 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t.
Karsai Fe renc – Jó zsef fi a. 1858-ban Koronkai Ist ván ina sa.
Karsai Jó zsef – 1815-ben em lí tik. Fia Fe renc.
Kászoni Fe renc – 1788-ban sza ba dul.
Ke resz tes Mi hály, za bo lai – 1811-ben re me kel. 1811-ben j. a. 

1814-ben a céh notáriusa. 1815-ben szü lő föld jé re tá vo zik.
Kis Fe renc – 1840-ben sza ba dul. 1853-ban c. gy. 1856-ban 

c. gy. 1859-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1887-ben ipar tár su la ti pénz tár nok. 
1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a. 

Kis György – 1835-ben j. a. 1836-ban dé kán. 1838-ban le-
gé nye Or bán Já nos. 1838, 1839-ben lá tó mes ter. 1842-ben atya-
mes ter. 1853-ban c. gy. öreg meg ne ve zés sel. 1856-ban c. gy.  
1859-ben c. gy.

Kis Já nos – 1859-ben re me kel. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a.  
1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1889-
ben j. a. 1892-ben t. t.  1899-ben j. a.

Kis Mi hály – 1862-ben Kó bo ri Ist ván ina sa. 1876-ban a meg-
ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben t. t. 1885-ben j. a.

Kobori Fe renc – 1885-ben j. a. 1886-ban em lí tik. 1888-ban 
kály ha- és fa ze kas ipar ág ra ipar en ge délyt ál lít tat ki. 1892-ben 
t. t. 1899-ben j. a.73

Kobori (Ko bo zi) Ist ván – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1857-
ben ina sa Or bán Már ton. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-ben 
ina sa Kis Mi hály. 1867-ben j. a. 1867-ben lá tó mes ter. 1868-ban 

73 Kó bo ri Fe renc ről tud juk, hogy a székelyudvarhelyi Kő- és Agyag-
ipa ri Szak is ko la mű hely ve ze tő je volt. RÓTH Edith é. n., 55.
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le mond lá tó mes te ri hi va ta lá ról. 1873-ban atya mes ter. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat el nö ke. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a.

Ko má rom Ferentz – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1859-
ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a.

Ko má rom Já nos – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1861-ben 
c. gy. 1867-ben j. a. 1868-ban em lí tik. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja.

Ko má rom Já nos – 1872-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 
so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1873-ban jegy ző. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1881-ben az ipar tár su lat szám ve-
vő bi zott sá gá nak tag ja. 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben 
az ipar tár su lat jegy ző je. 1899-ben j. a. 1904-ben a tár su lat fe hér-
föld rak tá rá nak rak tár no ka. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Koronkai Ist ván – 1835-ben j. a. 1840-ben lá tó mes ter. 
1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1858-ban ina sa Karsai Fe renc. 
1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-ben ina sa Lász ló Jó zsef. 
1866-ban ina sa Sza bó György fi a. 1867-ben j. a. 1867-ben öreg 
mes ter. 1872-ben ina sa Ba ra bás Dé nes. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a.

Koronkai Já nos – 1835-ben j. a.
Ko vács Al bert – 1872-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 

so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1889-ben j. a.

Ko vács Do mo kos – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag-
ja. 1885-ben az ipar tár su lat al el nö ke. 1885-ben j. a. 1887-ben 
ipar tár su la ti al el nök. 1890-ben ipar tár su la ti el nök. 1891-ben 
a bu da pes ti agyag ipa ri ki ál lí tás ra kül dik. 1892-ben t. t. 1899-
ben ipar tár su la ti el nök. 1899-ben j. a. 1904-ben az ipar tár su lat 
pénz tár no ka. 1907-ben t. t. 1912-ben a tár su lat pénz tá ro sa.

Kováts Fe renc – 1865-ben ké ri fel vé tel ét a mes te rek so rá ba, 
mi vel le telt a 6 év le gény sé ge. 1867-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-
ben t. t. 

Kováts György – 1811-ben re me kel. 1811-ben j. a. 1817-ben 
j. a. 1819-ben lá tó mes ter. 1820-ban j. a. 1827-ben atya mes ter. 
1830-ban, 1831-ben céh mes ter. 1835-ben fi  át Kováts Ká rolyt be-
ve szik a céh be, mint mes ter gye re két. 1835-ben j. a. 1836-ban, 
1839-ben, 1840-ben, 1841-ben, 1842-ben, 1844-ben céh mes-
ter. 1847-ben öreg mes ter.

Ko vács Ist ván – 1853-ban c. gy. 1859-ben c. gy. 1861-ben 
c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a.

Ko vács Já nos, Fe renc fi a – 1858-ban Gor Jó zsef ina sa. 1869-ben 
ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt.

Kováts Kár oly – György fi a. 1833-ban sza ba dul fel mes ter le-
gény nek. 1835-ben ve szik be a céh be. 1853-ban c. gy. 1856-ban 
c. gy. 1859-ben c. gy.

Kováts Már ton – 1901-ben fel ve szik az Ipar tár su lat tag jai kö zé.
Kováts Mi hály – 1860-ban be mu tat ja ipar en ge dély ét és ké ri 

a céh be va ló fel vé tel ét. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a.
Kováts Miklos – 1853-ban c. gy., 1856-ban c. gy.
Ko vács Mó zes – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 

1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.
Ko vács Pál – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-

ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.
Kőrösi Jó zsef – 1809-ben ina sa Szép István.1811-ben j. a.
Kő sze gi An tal – 1811-ben j. a. 1814-ben inast sze gőd tet.
Kő sze gi Jó zsef – 1810-ben atya mes ter. 1811-ben j. a.
Kő sze gi Már ton – 1774-ben fő céh mes ter.
Lajber Ig nác – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 

1912-ben j. a.
Lajber Já nos – 1878-ban lesz az ipar tár su lat tag ja. 1885-ben 

j. a. 1892-ben t. t. 1907-ben t. t. 1912-ben a tár su lat el nö ke. 
1912-ben j. a.

Lajber Ta más – 1899-ben j. a.

La ka tos Ist ván – 1811-ben j. a.
Lász ló Fe renc, Mi hály fi a – 1862-ben ap ja, Mi hály ina sa. 1869-

ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge 
le telt.

Lász ló Jó zsef – 1862-ben Koronkai Ist ván ina sa. 1871-ben ké-
ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt.

Ifj . Lász ló Mi hály – 1844-ben le gény nek fel sza ba dul. 1848-
ban jegy ző. 1853-ban c. gy. 1853-ban jegy ző. 1856-ban c. gy. 
1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-ben ina sa fi a, Fe renc. 
1864-ben, 1866-ban jegy ző. 1867-ben j. a.

Len gyel And rás – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 
1912-ben j. a.

Len gyel An tal – 1872-ben inas.
Len gyel (Lengyen) Fe renc, Jó zsef fi a – 1862-ben Far kas Ist ván 

ina sa. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.
Len gyel Im re – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.
Macskási Im re – 1858-ban Cso mós Ist ván ina sa.
Macskási Már ton – 1861-ben be mu tat ja ipar en ge dély ét és ké-

ri a céh be va ló fel vé tel ét. 1861-ben céh gyű lés ben je len van.
Macskási Mó zes – 1862-ben Szentágotai Já nos ina sa. 1872-

ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge 
le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1877-ben ta non-
ca Pász tor Ist ván.

Marossi Sá mu el – 1834-ben em lí tik. 1835-ben j. a.
Márk Zsig mond – 1865-ben ké ri fel vé tel ét a mes te rek so rá-

ba, mi vel le telt a 6 év le gény sé ge. 1867-ben j. a. 1876-ban a 
meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.

Má té Ja kab – 1853-ban c. gy.
Mátéfi  Já nos – 1811-ben j. a.
Mik lós Fe renc – 1835-ben a céh be ké rez ke dik. 1848-ban 

atya mes ter. 1853-ban c. gy. 1853-ban atya mes ter. 1856-ban c. 
gy. Fia Mik lós Ger gely. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1867-
ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.

Mik lós Ger gely – Fe renc fi a. 1857-ben előbb Ba ra bás Mi hály, 
majd Bodó Fe renc ina sa. 1861-ben be mu tat ja ipar jo gát és ké ri 
céh be va ló be fo ga dá sát. 1861-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1868-ban 
dé kán. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a.

Mik lós Ger gely ifj  abb – 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku-
ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1886-ban em lí tik. 1888-ban 
ro má ni ai kinnlét után is mét a tár sa ság ba áll. 1889-ben jegy ző-
köny vet alá ír. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-
ben j. a.

Mik lós Ger gely – 1907-ben tár su la ti tag ként jegy zik. 1912-
ben j. a.

Mik lós Já nos – 1815-ben mint mes ter fi a áll be a céh be.
Moh ácsi Jó zsef – 1885-ben j. a. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 

1912-ben j. a.
Mol nár An tal – 1817-ben j. a.
Mol nár Jó zsef – 1817-ben j. a.
Mol nár Már ton – 1790-ben em lí tik.
Monok Jó zsef – 1840-ben sza ba dít ják fel. 
Mutatsi Sá mu el – 1825-ben em lí tik.
Nagy Ferentz – 1863-ban ké ri a mes ter em be rek so rá ba va ló 

fel vé tel ét, mi vel el telt a 6 év le gény sé ge. 1867-ben j. a.
Nagy La jos – 1886-ban kály ha ké szí tő, ipar tár su la ton kí vü li 

„kon tár”.
Or bán Já nos – 1838-ban Kis György le gé nye. 
Or bán Jó zsef – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 

1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1905-ben jel zik, 
hogy Korondra tá vo zott, ezért ki zár ják a tár su lat ból.

Or bán Már ton – 1857-ben Kó bo ri Ist ván ina sa. 1867-ben 
ké ri a cé het, hogy ve gye fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény-
sé ge le telt. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat 
dé kán ja. 1885-ben t. t. 1885-ben j. a.

Ötves An tal – 1818-ban ve szik fel a céh be.
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Pap Elek – 1788-ban sza ba dul.
Páll György – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.
Páll Már ton – 1877-ben Szentágotai Já nos ta non ca. 1886-

ban az ipar tár su lat tag ja lesz. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-
ben j. a. 1907-ben t. t.

Páll Ta más – 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.
Pász tor An tal – 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1858-ban 

ina sa Szász Ist ván. 1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy.
Pász tor Ferentz – 1853-ban c. gy., ugyan ezen év ben bün te tik. 

1856-ban, 1859-ben, 1861-ben c. gy. 1859-ben ina sa fi a, Mik-
lós. 1862-ben ina sa Pász tor Mó zes fi a. 1867-ben j. a. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1889-ben j. a. 1890-ben ipar tár-
su la ti szám ve vő. 1892-ben t. t.

Pász tor Fe renc ifj  ú – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a. 1887-ben ipar tár su la ti be já ró mes ter. 1889-ben j. a.

Pász tor Ist ván – 1877-ben Macskási Mó zes ta non ca. 1886-
ban az ipar tár su lat tag ja lesz. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-
ben j. a. 1907-ben t. t. 

Pász tor Jó zsef – 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1877-ben ta non ca Bá lint Dé nes. 1885-ben az 
ipar tár su lat el nö ke. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-ben t. t. 
1912-ben j. a.

Pász tor Mik lós, Fe renc fi a – 1859-ben ap ja, Pász tor Fe renc 
ina sa. 1867-ben ké ri a cé het, hogy ve gye fel a mes te rek so rá ba, 
mert 6 év le gény sé ge le telt. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku-
ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.  
1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Pász tor Mó zes – 1869-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 
so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1881-ben ipar tár su la ti el nök. 1885-ben j. a. 1887-
ben, 1889-ben ipar tár su la ti el nök. 1889-ben j. a. 1890-ben ipar-
tár su la ti szám ve vő. 1891-ben a bu da pes ti agyag ipa ri ki ál lí tás ra 
kül dik. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a.  1902-ben az ipar tár su lat 
jegy ző je. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Pé ter Al bert – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a.

Sa la mon György, nagygalambfalvi – 1810-ben Tö rök Sig-
mond inas sá gá ból fel sza ba dul.

Se bes tyén Dá ni el – 1815-ben mint mes ter fi a áll be a céh be.
Si mon And rás – 1774-ben a céh sír ásó ja.
Si mon Im re – 1905-ben jel zik, hogy Korondra tá vo zott, ezért 

ki zár ják a tár su lat ból.
Simó Im re – 1899-ben j. a. 1901-ben vissza tér ve Ro má ni á-

ból, ké ri vissza vé tel ét a ta gok so rá ba.
Simó Ist ván – 1858-ban Hek tor An tal ina sa.
Simó Sán dor – 1867-ben ké ri a cé het, hogy ve gye fel a mes te-

rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1867-ben j. a. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1887-ben ipar tár-
su la ti be já ró mes ter. 1889-ben, 1890-ben tár su la ti pénz tá ros. 
1889-ben j. a. 1891-ben a bu da pes ti agyag ipa ri ki ál lí tás ra kül dik. 
1892-ben t. t. 1899-ben ipar tár su la ti pénz tár nok. 1899-ben j. a.

Suler (Siler) Sá mu el – 1870-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes-
te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló 
ipar tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1899-ben j. a. 1905-ben jel zik, 
hogy Korondra tá vo zott, ezért ki zár ják a tár su lat ból.

Sza bó And rás – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-
ben t. t. 1912-ben j. a. 

Sza bó Bá lint – 1745-ben céh mes ter, az 1745-ös ar ti ku lu sok 
meg fo gal ma zó ja.

Sza bó György – 1835-ben j. a. 1853-ban c. gy. öreg meg ne ve-
zés sel. 1856-ban c. gy. 1859-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban 
a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.

Sza bó Ig nác – 1871-ben ké ri, hogy ve gyék fel a mes te rek 
so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-

tár su lat tag ja. 1885-ben j. a. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1907-
ben t. t. 

Sza bó Ist ván – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 
1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 

Sza bó Jó zsef szentágotai – 1774-ben a céh sír ásó ja. 1815-ben 
fel sza ba dít ja fi  át.

Sza bó Mik lós – 1835-ben a céh be ké rez ke dik.
Sza kács Jó zsef – 1912-ben j. a. 
Szalai Jó zsef – 1867-ben j. a.
Szappanyos Fe renc – 1811-ben j. a. 1817-ben j. a. 1831-ben 

lá tó mes ter.
Szappanyos Jó zsef – 1811-ben j. a.
Szappanyos Sá mu el – 1774-ben a céh sír ásó ja.
Szász Ist ván – 1858-ban Pász tor An tal ina sa.
Sze les Já nos – 1885-ben j. a. 1889-ben j. a. 1892-ben t. t. 

1899-ben az ipar tár su lat dé kán ja. 1899-ben j. a. 1904-ben „kun-
tár hely re” tá vo zik. 1905-ben ki de rül, hogy ez a kon tár hely Ko-
rond.

Szentágotai Fe renc – 1810-ben em lí tik. 1811-ben j. a. 1817-
ben j. a. 

Szentágotai György – 1790-ben em lí tik.
Szentágotai Já nos – 1843-ban inas nak sze gőd te ti fi  át Jó zse fet. 

1858-ban ina sa Dö mö tör Mi hály.
Szentágotai Já nos – 1853-ban c. gy.  ifj  ú ként sze re pel. 1861-

ben c. gy. 1862-ben Szentágotai Já nos ina sa. 1867-ben j. a. 
1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 1877-ben ta non ca 
Páll Már ton. 1885-ben j. a.

Szentágotai Jó zsef –1821-ben re me kel. 1835-ben j. a. 1847-
ben öreg mes ter. 1853-ban c. gy. öreg meg ne ve zés sel.

Szentágotai Jó zsef – 1843-ban ap já nak, Szentágotai Já nos nak 
ina sa. 1844-ben fel sza ba dul. 1853-ban c. gy. 1856-ban c. gy. 
1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1862-ben ina sa Tan ászi Za ka ri-
ás. 1867-ben j. a.

Szen tes An tal – 1832-ben lá tó mes ter. 1835-ben j. a. 1836-
ban atya mes ter. 1840-ben öreg béjárónak vá laszt ják. 1842-ben 
céh mes ter. 1847-ben öreg mes ter.

Szép Ist ván – 1809-ben ve szik fel a céh be.
Szil ágyi And rás – 1811-ben re me kel. 1811-ben j. a. 1817-

ben j. a.
Szil ágyi An tal – 1861-ben Grits An tal ina sa. 1870-ben ké ri, 

hogy ve gyék fel a mes te rek so rá ba, mert 6 év le gény sé ge le telt. 
1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja.

Szil ágyi Fa ze kas Já nos – em lí té se: 1767.
Szil ágyi Já nos – 1809-ben atya mes ter. 1811-ben j. a. 1817-

ben j. a. 1820-ban öreg mes ter. 1827-ben öreg mes ter.
Szil ágyi Já nos – 1823-ban sír ásó.
Szil ágyi Já nos – 1846-ban fel sza ba dul.
Szil ágyi Jó zsef – 1774-ben a céh sír ásó ja.
Ta más And rás – 1833-ban em lí tik.
Ta más La jos – 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.
Tan ászi Za ka ri ás – 1862-ben Szentágotai Jó zsef ina sa.
Tibád Jó zsef – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag ja. 

1885-ben j. a. 1887-ben ipar tár su la ti lá tó mes ter. 1890-ben ipar-
tár su la ti al el nök. 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1906-ban em lí tik.

Tibád (Tibát) Pé ter – 1847-ben Hek tor Fe renc ina sa. 1853-
ban c. gy. 1856-ban c. gy. 1861-ben c. gy. 1864-ben, 1866-ban 
atya mes ter. 1867-ben j. a. 1873-ban el nök. 1876-ban a meg ala-
ku ló ipar tár su lat tag ja. 1907-ben t. t. 1912-ben j. a.

Tibád Sán dor – 1848-ban dé kán. 1853-ban c. gy. 1856-ban 
c. gy. 1859-ben c. gy. 1867-ben j. a. 1876-ban a meg ala ku ló ipar-
tár su lat tag ja. 1885-ben Tibád Sándorné se géd je Tö kö li And rás 
és Csiki La jos.

Tott Sán dor – 1853-ban c. gy., eb ben az esz ten dő ben re me-
kel. 1856-ban c. gy.  1859-ben c. gy. 1861-ben c. gy. 1885-ben 
j. a. 1892-ben t. t.
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Tö kö li And rás – 1885-ben Tibád Sándorné se géd je. 
Tö rök Ist ván – 1774-ben a céh sír ásó ja. 1790-ben lá tó mes ter. 

1801-ben céh mes ter. Céh mes ter sé ge alatt épí tik fel a céh áru ló 
bolt ját. 1810-ben öreg mes ter. 1811-ben céh jegy ző köny vet alá ír.

Tö rök Jó zsef – 1811-ben re me kel. 1811-ben j. a. 1817-ben j. 
a. 1820-ban céh notáriusa. 1822-ben lá tó mes ter. 1835-ben atya-
mes ter. 1836-ban céh jegy ző je. 1841-ben em lí tik. 1842-ben céh 
jegy ző je. 1847-ben atya mes ter.

Tö rök Jó zsef, Jó zsef fi a – 1833-ban sza ba dul fel mes ter le gény-
nek. 1835-ben j. a.

Tö rök Sigmond ifj  abb – 1774-ben a céh sír ásó ja. 1810-ben 
a céh nek céh mes te re. 1810-ben ina sa nagygalambfalvi Sa la mon 
György. 1811-ben j. a. 1817-ben j. a. 1819-ben céh mes ter. 
1832-ben, 1833-ban céh mes ter.

Tö rök Sigmond – 1817-ben j. a. 1827-ben j. a. 1835-ben j. a.
Tsont Ist ván – 1841-ben „szolgálatjáért” a céh be ké rez ke dik.
Xantus (Santus) Ist ván – 1811-ben re me kel. 1817-ben j. a. 

1820-ban j. a. 1827-ben céh mes ter. 1830-ban, 1839-ben a céh 
notáriusa.

Za ka ri ás Fe renc – 1876-ban a meg ala ku ló ipar tár su lat tag-
ja. 1885-ben j. a. 1904-ben az ipar tár su lat el nö ke. 1892-ben t. 
t. 1899-ben j. a. 1902-ben az ipar tár su lat el nö ke. 1905-ben sa-
ját agyag ve tő hellyel ren del ke zik. 1907-ben tár su la ti el nö ke ként 
jegy zik. 1912-ben j. a.

Za ka ri ás Ger gely – 1892-ben t. t. 1899-ben j. a. 1904-ben 
a tár su lat fe hér föld rak tá rá nak rak tár no ka. 1907-ben t. t. 1912-
ben j. a. 

Zedlénczki La jos – 1877-ben Berkeczi Fe renc ta non ca.
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Olăritul din Odorheiu Secuiesc în oglinda protocoalelor
societăţilor de breaslă şi meşteşugăreşti

(Rezumat)

Studiul trece în revistă cele mai importante documente: protocoalele societăţilor de breaslă şi meşteşu-
găreşti ale olăritului din Odorheiu Secuiesc. Protocoalele rămase începând cu prima parte a secolului XVIII 
ne oferă destule informaţii despre viaţa de fi ecare zi a olarilor, despre greutăţile meseriei, sau modalităţile de 
valorifi care. Sunt deosebit de importante limitaţiile din secolul XVIII, care ne prezintă tipurile de obiecte 
manufacturate de breaslă, respectiv lista meşterilor cuprinzând mai mult de 200 de nume, publicată în în-
cheierea acestui studiu, care poate ajuta cercetătorii în identifi carea produselor din Odorhei. Autorul prezin-
tă şi rolul social al societăţii de breaslă şi meşteşugăreşti. Conform concluziilor, tocmai această funcţie socială 
şi nu rolul de protecţie a intereselor a menţinut această instituţie de-a lungul secolelor. 

Pottery of Székelyudvarhely in the mirror of the protocols
of guild and manufacture societies

(Abstract)

Th is study overviews the most important documents, protocols of pottery guild and manufacture societ-
ies from Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita). Th e protocols that survived to us beginning 
with the fi rst half of the 18th century off ers us plenty of information regarding the everyday life of the potters, 
the hardships of the craft, the ways of disposing the goods. Especially important are the limitations from 
the 18th century, which present to us the types of objects manufactured by the guild, respectively, the list of 
masters comprising more than 200 names, published at the end of this study, helping researchers to identify 
the products from Székelyudvarhely. Th e author presents as well the social role of the guild and manufacture 
society. According to her conclusions exactly this social function, and not the role of safeguarding interests 
was the factor that maintained this institution along the centuries. 
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