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RMK I 97/a:2 
Az áros emberek, kalmárok és posztómentőknek limitatiojok 
[Gyulafehérvár : typ. principis, 1645]. 
[27] fol., 30 cm (2o) 
)(3 A-D6 
Az A1 ívjelű lap hiányzik. 
RMNy 1926 
 
Az oklevél szövege megerősíti Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1627-ben a gyulafehérvári 
országgyűlésen az iparosok, mesterek és kereskedők áruinak árszabásának tárgyában kelt 
törvénycikkeit. Többek között ötvösök, szabók, vargák, rézművesek, gombkötők, kádárok, 
fazekasok portékáinak ára kerül felsorolásra, de találhatunk árszabást a téglavetők, asztalosok, 
ácsok és szappanfőzők áruira vonatkozóan is. A törvénycikkek második része az „újkeresztény” 
árusok és mesterek termékeinek áraira vonatkozik. A nyomtatvány nem rendelkezik külön 
címlappal, hanem I. Rákóczi György fejedelem oklevelével kezdődik – ez az az oldal, amely sajnos 
hiányzik jelen példányból.  
A példány használatra utaló nyomait már az előzéklapon láthatjuk: latin nyelvű bejegyzések mellett 
Hugo Grotius (1583–1645) németalföldi humanista egy gondolatát láthatjuk magyarra fordítva. A 
címlapon Dobolyi István 1758-ból származó possessorbejegyzése látható, az utolsó oldalak egyikén 
Tarackövi Ferenc és Enyedi Márton nagybányai szenátor nevét tartalmazó sorok, a hátsó 
szennylapon pedig magyar és latin nyelvű bejegyzések olvashatók. 
 
This charter is a confirmation of a previous one ratified during the reign of Transylvanian Prince 
Gábor Bethlen in 1627 by the Parliament of Gyulafehérvár (Alba Iulia, Romania) on the limitation 
of prices of goods made by goldsmiths, tailors, cobblers, coppersmiths, coopers, potters, 
carpenters, soap-makers among others. The second part of the charter gives details on the prices 
of goods made by the so called ’new Christian’ craftsmen. The print does not have a title page, it 
begins with the diploma of Transylvanian prince György Rákóczi I, unfortunately, this page is 
missing from this copy. 
On the first endpaper one can find signs of usage: beside short notes written in Latin, also the 
Hungarian translation of aquote from Dutch humanist Hugo Grotius (1583–1645) can be read. In 
addition to the possessorial note of István Dobolyi dated to 1758 on the title page and on one of 
the last pages, there is a note containing the names of Ferenc Tarackövi and Rivulian senator 
Márton Enyedi. Besides, on the endpaper, there are several notes in Latin and Hungarian. 
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Méretek: 30 cm x 18 cm, 23 lap. 
 
A könyv állapota: 
A nyomtatvány kötése papírból készült, puhakötés, barna díszítetlen papírborítás. 
A kötés és az előzékek, rossz minőségű savasodásra hajlamos papírból készültek, ez sérült, 
szakadt, nagyon piszkos. A gerinc hiányzik, barna ragasztószalaggal van pótolva. 

    A könyvben több helyen tintával írt bejegyzések vannak. 
Az első és utolsó előzékekre kézirat lapok vannak ragasztva. 
                                                                          

 
 
A fűzés vászonszalagra készült, de szétesett. 
Az ívek közepén régi javítások láthatóak, ez barna ragasztószalaggal készült. 
A lapok piszkosak, foltosak, savasodnak.  
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Restaurálási tervezet: 
Tintavizsgálat, ha szükséges akkor fixszálás, száraz, nedves tisztítás, régi ragasztások leválasztása, 
javítás, fűzés, korabeli papírkötés készítése. 
A savasodat, további károsodásokat előidéző kötőanyagok, előzékek lecserélése savmentes 
papírokra. 
Savmentes könyvtok készítés. 
A restaurálás ára: 120.000 Ft  
 


