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Statutul juridic al femeii în fami-
liile burgheze din Clujul secolului al 
XVI-lea este o problemã complexã, iar 
sursele sunt unilaterale – reflectã lumea 
preponderent masculinã, a acelei vremi. 
În fruntea oraşului, a breslelor, dar şi a 
familiilor, dupã cum este şi firesc pentru 
acea epocã, este bãrbatul. El este cel care 
duce povara familiei, el este meşteşu-
garul, comerciantul, notarul, dascãlul, 
judele este cel care conteazã în societatea 
secolului al XVI-lea.

Lucrarea de faþã se bazeazã direct sau 
indirect pe actele breslelor, pe procesele 
verbale ale adunãrilor generale, de 

judecatã, ascultãri de martori, dar şi pe dãrile de seamã/socotelile şi listele/ tabelele 
de impunere, acte şi documente scrise, redactate de conducerea oraşului, breslelor 
dar şi hotãrâri şi întãriri provenite de la puterea centralã.

Privilegiul orãşenesc emis de cãtre regele Zsigmond în anul 1405 a avut un 
efect important asupra dezvoltãrii oraşului Cluj. Aceastã scrisoare de privilegiu 
a creat cadrul juridic pentru adevãrata transformare a oraşului, dar aceasta a fost 
completatã mai târziu de numeroase alte dispoziþii şi scrisori de privilegiu, care 
împreunã au realizat sistemul normativ al administraþiei orãşeneşti.

Încã de la mijlocul secolului XV-lea, Clujul s-a orientat spre normele juridice 
de la Buda în privinþa alegerii funcþionarilor1. Dreptul de la Buda conþine un 
capitol întreg cu dispoziþii despre modalitãþile alegerii juraþilor în aşa-fel încât 
fiecare breaslã importantã sã fie reprezentatã2. În luna iunie a anului 1488 din 
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ordinul regelui, clujenii au copiat acele şapte articole din Dreptul de la Buda, care 
vorbesc despre reglementarea alegerilor, despre impunerea şi colectarea taxelor, 
despre ştampila oraşului, despre cãrþile şi scrisorile oraşului. Aceste articole au 
asigurat breslelor o reprezentare serioasã în guvernarea oraşului, deoarece au fost 
aleşi între juraþi doi-trei membri ai fiecãrei bresle3.

În secolul al XV-lea, activitatea meşteşugãreascã se accentueazã, demonstratã 
şi de apariþia şi dezvoltarea breslelor. Într-un singur secol apar şi se dezvoltã la Cluj 
cel puþin douãzeci de bresle, şi aceşti meşteşugari, şi mai ales meşterii breslelor, 
se remarcã pânã în secolul al XVI-lea chiar şi în conducerea oraşului. În oraşele 
libere (deci şi în Cluj) membrii breslelor ajung în consiliul orãşenesc, cât şi între 
“centumviri” având funcþii de juzi, judecãtori regali şi notari publici.4

La Cluj mãcelarii, lãcãtuşii, tãbãcarii, pintenarii, aurarii, croitorii, fierarii, 
blãnarii, þesãtorii, funarii, dogarii etc. în cadrul vieþii de breaslã îşi fac meseria, 
îşi organizeazã viaþa şi munca dupã statutele breslelor. Regulamentul breslei a fost 
emis şi confirmat de obicei de autoritatea de a cãrei jurisdicþie aparþinea breasla 
respectivã5. În cazul oraşelor libere, aprobarea regulamentelor breslelor aparþine 
de îndatoririle consiliului orãşenesc. Judele şi judele regal redacteazã articolele, 
statutele împreunã cu reprezentanþii breslelor. Judele şi judele regal acceptã în 
înþelegere totalã, textul redactat în numele consiliului orãşenesc.6

În partea a doua a secolului al XVI-lea statutele breslelor sunt confirmate şi 
de domnitor. Asta s-a întâmplat de exemplu în data de 1 noiembrie 1591, când 
actul de breaslã al zidarilor şi al cioplitorilor în piatrã, acceptat de cãtre consiliul 
orãşenesc în 30 martie 1589, a fost confirmat şi de Báthory Zsigmond, conform 
obiceiului format7. Toate acestea ne dovedesc rolul şi importanþa statutelor 
breslelor în societatea clujeanã din secolul al XVI-lea.

Din bresle fãceau parte mai ales cetãþenii mai înstãriþi ai oraşului. Copilul 
legitim al unor pãrinþi respectate, dacã a învãþat şi a exersat o meserie cu 
îndemânarea cuvenitã, putea sã intre în breasla corespunzãtoare, şi în cele din 
urmã îl numãrau printre cetãþenii cu drept de vot ai oraşului.

Ca pe durata întregii epoci medievale, şi în secolul XVI, regulamentele 
breslelor şi statutele orãşeneşti se referã la populaþia masculinã a oraşelor.

În actele breslelor, şi mai ales în statutele breslelor, gãsim şi norme de drept 
referitoare la femei, la fetele sau soþiile meşterilor care aparþin de o breaslã. La 
prima vedere se pare cã în aceastã privinþã de cele mai multe ori breslele gândesc 
în acelaşi fel, adicã ar dori sã asigure protecþia femeilor rãmase singure. Dacã 

3  Kis András, op.cit., p. 293-294.
4  Stephanus aurifaber- regius judex-1550, la Goldenberg, Samuel, Clujul în secolul 

al XVI-lea, Bucureşti, 1957, p. 371. Franciscus Keonywes aurifaber-regius judex-1589, 
Ibidem, p. 387. 

5 Céhes élet Erdélyben, editat, adnotat şi introducere de Kovách Géza şi Binder Pál, Kriterion, 
Bukarest, 1981, p. 11.

6 Statutul cizmarilor în 3 mai 1596 în faþa judelui Ferenczi Antal şi judelui regal Pulacher 
István, la Goldenberg, Samuel, op.cit., p. 381: Statutul zidarilor şi cioplitorilorde piatrã în 
1589 március 30 în faþa judele Pulacher István şi judele regal aurarul Keonywes Ferenc, 
întãresc cu sigiliul roşu al oraşului, Goldenberg Samuel, op.cit., p. 387.

7  Goldenberg Samuel, op.cit., p. 399.
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aşezãm însã cap la cap articolele despre femei, vom vedea cã ne aflãm în faþa unei 
probleme foarte complexe. Dispoziþiile breslelor nu sunt unitare, am putea spune 
chiar cã fiecare statut are particularitãþile sale. Câteodatã în cadrul unei anume 
bresle se întâmplã sã existe schimbãri în modul de apreciere a anumitor probleme 
de-a lungul timpului8. 

În faþa consiliului orãşenesc, se pronunþã urmãtoarea dispoziþie pe baza 
articolului 5. al statutului breslei þesãtorilor de in, editat la 13 decembrie 1479: “de 
asemenea dacã cineva dintre noi ar deceda, iar vãduva lui s-ar însura cu meşter din 
meşteşugul nostru sã poatã continua meşteşugul, dar dacã s-ar cãsãtori cu meşter 
din alt meşteşug sã n-aibã dreptul de a continua meşteşugul nostru.9” 

Articolul al 6-lea al statutelor emise în 26 februarie 150710 şi 25 iunie 1537 
dispune la fel, deoarece permite vãduvei meşterului sã continue meşteşugul pânã 
la sfârşitul vieþii, şi trebuie sã renunþe la acesta doar dacã se va mãrita cu un bãrbat 
din altã breaslã11. Dacã pornim de la faptul cã în cazul în care un cod penal nu 
emite o interdicþie, atunci conþine o posibilitate din punct de vedere juridic; deci 
vãduva þesãtorului pierde dreptul la exercitarea meseriei doar în cazul în care se 
mãritã cu un meşter care aparþine altei bresle. Dacã vãduva a devenit soþia altui 
þesãtor sau al altui cetãþean, sã zicem comerciant sau chiar şi notar, dar membru al 
aceluiaşi bresle, atunci poate exercita meseria fostului soþ þesãtor, cel puþin teoretic. 

Breasla cãruþarilor acordã mult mai puþine drepturi vãduvelor meşterilor. 
Articolul 11. al statutului emis în 30 decembrie 1515, ca şi articolul 1012 al 
statutului emis în 21 martie 1539 decreteazã în felul urmãtor: vãduvele meşterilor 
cãruþari pot þine calfe doar pe durata a şase luni dupã moartea soþului lor, şi pot 
continua meseria soþului decedat tot pe aceeaşi perioadã. 

Majoritatea breslelor însã le permit vãduvelor sã continue meseria pe durata 
unui an. Actul breslei croitorilor din 1561 conþine şi el asemenea decrete, pe baza 
cãrora vãduvele, dupã decesul soþului lor mai pot continua industria timp de 
un an, şi pot þine şi un ajutor. Însã acesta e valabil doar pânã când vãduva “va 
purta numele soþului sãu croitor mort, adicã numai în cazul în care vãduva nu 
se mãritã înainte de termenul fixat13. Înainte de aceasta ordinul emis la Buda, de 

8  Vezi situaþia breslei lãcãtuşilor.
9 Céhes élet Erdélyben, p. 66; textul latin editat de Jakab Elek közölte, Kolozsvár története, 

Ok.l: p. 262: Item mortuo ez nobis Magistro eius Relicta frui poverit ut prius Artificio, et si 
duxerit.alium maritum artis nostre si vero alium alterius antficy, extunc artificium nostrum 
ei ad laborandum denegetur’ „hasonlóképpen ha valaki közülünk elhaláloznék, s annak 
özvegye a mi mesterségünkbõl való mesteremberhez menne nõül, tovább folytathassa a 
mesterséget, de ha más mesterségbéli mesteremberhez menne nõül, mesterségünket ne 
folytathassa”.

10 La Jakab Elek datarea este incorectã 23 februarie.
11 Colecþia bresle. Documente medievale, nr.20, şi nr.41.
12 Jakab Elek, Okl., p. 340-342.” Si quanto aliquis magister Ex hac vita decedent, extunc vxor 

relicta talis magistri, vltra medium annum famulum tenere velit non valeat nequq possit.” 
13 Jakab Elek, Okl., II, p. 60-65. „Az melly mester megy hal az meg maradot felesége myelhesse 

az miet az ura holta után egy eztendeig Annal toab ne. Megy azt is ugy, hogy ha az ew 
megy holt Zabo urának nevet visely”.
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cãtre Báthory István în 12 iunie 1522 era menit sã insiste şi sã confirme pãstrarea 
decretului general, în care atenþioneazã breasla croitorilor clujeni asupra faptului 
cã vãduvele pot þine ajutorul şi magazinul doar timp de un an şi nu mai mult14. 
Credem cã aceastã dispoziþie centralã în vederea pãstrãrii regulamentului nu era 
nemotivatã, deoarece e posibil sã fi întâlnit abateri, astfel fiind nevoie sã se acorde 
o mai mare importanþã decretelor care erau deja valabile. Cealaltã posibilitate 
este cã, statutele existente ale breslelor nu au avut decrete explicite referitoare la 
problema vãduvelor, şi croitorii sã fi acceptat regula generalã. Dat fiind faptul cã în 
practicã aceasta regulã nu a fost întotdeauna clarã, a fost nevoie de un ordin dat de 
cãtre puterea centralã, ordin care mai târziu, în 1561, i-a fãcut pe membrii breslelor 
sã înscrie aceastã regulã şi în regulamentul propriu.

Fierarii15, strungarii, curelarii16, cizmarii17, aurari18, funarii19 şi blãnarii20 acordã 
vãduvelor meşterilor dreptul la exercitarea meseriei timp de un an.

Punctul al 8-lea al regulamentului aurarilor, redactat în 1561, decreteazã în 
urmãtorul fel: “Dacã se întâmplã cã din voia lui Dumnezeu un meşter se stinge din 
lumea aceasta, iar soþia ar vrea sã meştereascã, s-o poate face un an şi trei zile. Sã 
fie slobod pânã atunci şi nu mai mult sã þinã calfã, dar doar în care va plãti lunar 
şi ne avându-l ca asociat. Toate acestea doar în cazul în care poartã numele soþului 
sãu decedat.”21

Breasla lãcãtuşilor urma aceeaşi regulã generalã, conform cãreia vãduva mai 
poate menþine timp de un an afacerea soþului decedat, dar dupã aceea nu mai are 
dreptul sã rãmânã în breaslã sau sã continue meseria. Aceastã hotãrâre însã de 
multe ori a fost nesocotitã. Aşa s-a întâmplat şi dupã moartea lãcãtuşului Lakatos 
Antal. Meşterul a murit la începutul anului 1577, iar vãduva i-a continuat meseria. 
Dupã ce a trecut un an, breasla a cerut vãduvei sã renunþe la meserie. Cazul a 
ajuns în faşa juraþilor clujeni, care şi-au trimis hotãrârea şi la Báthory Kristóf22. 
Rãspunsul lui Báthory Kristóf (pe baza hotãrârii juraþilor oraşului) în cazul vãduvei 
Lakatos Antalné, a fost datat pe 23 decembrie 1578, şi adresat breslei. Pentru cã 
anul era doar un obicei, dar nu era statuat, drepturile vãduvei au fost restabilite23.

14 Fond Colectia de Bresle, nr. 29
15 Jakab Elek, Okl., I, 12 septembrie 1477, p. 257: „Item, nulla relicta vltre Annum ipsam 

artem fabrilem laborare nec socios ad id aptos tenere audeat.”
16 1515: Fond Colecþia Bresle, Curelari, nr.1-2.
17 6 octombrie 1465: Colecþia bresle. Documente medievale nr.5: 23 iulie 1586. Fond. Colecþia 

Bresle nr.1.
18 23 mai 1561; A céhes élet Erdélyben, 
19  2 aprilie 1486 Colecþia bresle. Doc. medievale nr.11.
20  Jakab, Okl., I, p. 264, 1479 december13. „Omnes Relicta post obitum suorum Dominorum 

Maritorum per integrum annum illud artificium laborare et exercere, et non ultra habeant 
postestatis facultatem.” 

21  Vezi nota 14. Istennek elvégzett akaratjából ha valamely mesternek történik ez világból 
kimúlta, és az felesége az míet míeltetni akarja, egy egész esztendeig és három napig 
mííeltethesse. Szabad legyen addig, de tovább ne, tudós legényt tartani, de úgy részébe õt 
az mûre társul ne tarthassa, hanem illendõ havi bérre. Azt is úgy penig, hogyha addig az 
õ megholt urának nevét viseli és megtartja.”

22  13 iunie 1578, Colectia bresle-Lãcãtusi nr. 1.
23  23 decembrie 1578, ibidem, nr. 2.
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Breasla lãcãtuşilor schimbã de mai multe ori regulamentul propriu. În articolul 
al 37-lea al statutului breslei lãcãtuşilor se pronunþã: “Dacã un meşter moare şi 
rãmâne soþia, atunci sã nu þinã nici calfã nici ucenic mai mult de o lunã deoarece 
este dãunãtor sã þii meşteşugul de lãcãtuş fãrã a avea meşter.”24 Mai târziu, în 
ianuarie 1699, breasla stabileşte cã “Dupã acestea dacã dumnezeu va chema din 
lumea aceasta pe oarecare dintre meşteri sã fie slobod ca vãduva sã þinã caldã dar 
pe ucenic sã-l slobozeascã. Doar cã vãduva trebuie sã se þinã de obiceiul breslei.”25

Regulamentul de funcþionare din 1486 al funarilor aprobã practicarea meseriei 
fãrã îngrãdiri timp de doi ani.26 Rãsfoind socotelile breslei constatãm cã anual apar 
numele a mai multe vãduve şi pentru a menþine firme, anual chiar şi 5 vãduve 
plãteau câte 12 dinari.27 Primele date ce ne dau indicii în aceastã privinþã provin 
din 1593. Întâlnim şi cazuri interesante, cum ar fi vãduva lui Klok János, care a 
plãtit aceastã sumã fãrã întrerupere din 1678 pânã în 1686.28 În acelaşi timp e 
adevãrat şi faptul cã acesta este singurul caz aparte, întrucât vãduvele, de regulã, 
nu au continuat meseria soþului mai mult de 2-3 ani. 

În cazul hentelerilor, dacã vãduva nu se mãrita cu un henteler, dupã un an de 
practicarea a profesiei i se atribuia un meşter ca partener de afaceri, şi astfel putea 
sã continue meseria soþului decedat.29

Breasla mãcelarilor aprobã ca vãduva meşterului sã lase afacerea – drept 
moştenire – fiilor, ginerilor sau nepoþilor.30

Regulamentul şelarilor din 152131 şi cel al postãvarilor din 155132 aprobã 
vãduvelor angajarea calfelor, şi continuarea afacerii cât timp şi în ce fel vor ele. 

Statutele breslelor întotdeauna apãrau interesele celor aparþinând de breasla 
respectivã. Toate articolele urmãreau, direct sau indirect, acelaşi scop, şi anume 
acela de a apãra şi clãdi buna reputaþie a membrilor de breaslã. Aceste principii 
sunt valabile şi pentru mãsurile referitoare la vãduve. În privinþa angajãrii 
ucenicilor şi calfelor, breasla lãcãtuşilor pronunþã cã, vãduva are voie sã-i pãstreze 

24 Breasla lãcãtuşilor nr. 3, art.37, p. 29 v. „Valamely mester megh haland, es felesége marad: 
Ha legenie, vagy Inasa vagion: tovabb egi honapnal nalla ne tarthassa, mert artalmas 
mester nélkül míveltetny az Lakatgiarto mívet.”

25 Ibidem. p. 34. „ennekutána az Isten valamelly mestert közülök ez világból kiszólit, tehát: 
Szabad legyen az özvegy azzonynak legényt tartson ha inasa marad fel szabadítsa. Csak 
hogy az özvegy azzony az che rendéhez tartsa magát.”

26 Jakab, Okl., I, p. 271: „Insuper adiecimus ut cum Sociorum aliquis Relictam sibi 
matrimonialiter alicuius magistri defuncti duxerit in gregem et ispse eandem conssequenter 
artem quam maritus consequenbatur Relocte talis medium narratarum Jurium deuntaxat 
pro redemptione Magistery comprestat, et eodem Jure fily utantur Magistrorum, Relicta 
vero eiusdem artis dios integros Annos artem ispam laborare valeat nec ultra” 

27  A kötelesek számadásai, A köteles céh, nr. 3, p. 31 
28  Ibidem, p. 137-141.
29  1583 art.14.
30  1559 „viduis licimus sit sua macelle resignare filys, genero et nepotibus, extra hoc vero 

nemini”, Jakab, Okl., II, p. 47.
31 29 noiembrie152.
32  19 noiembrie1551.
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numai timp de o lunã, pentru cã „este dãunãtor practicarea meşteşugul de lãcãtuş 
fãrã meşter”.33

Aşadar putem sã tragem concluzia cã în lumea breslelor se respectau vãduvele 
şi li se asigura protecþie, însã numai în condiþiile în care acest lucru nu dãuna 
reputaþiei breslei. Femeia rãmasã singurã putea sã ducã mai departe meşteşugul cu 
anumite ajutoare în cazul în care dacã calitatea produselor corespundea cerinþelor 
breslei.

Consider foarte interesant faptul cã numãrul vãduvelor practicante în breasla 
funarilor este în creştere; în secolul al 16-lea este prezentã anual câte o vãduvã, iar 
în secolul urmãtor s-au prezentat uneori câte 5-6 astfel de cazuri, pe an.

De altfel vãduvele rãmâneau membrele breslei chiar dacã nu continua afacerea, 
dar plãteau o cotizaþie micã, şi astfel puteau participa la procesiunile şi pelerinajele 
organizate de breaslã.34

Putem deci sã conchidem cã regulamentele breslelor conþineau dispoziþii 
referitoare la femei numai în cazul vãduvelor aparþinând de breaslã; despre fiicele 
meşterilor vorbindu-se numai în legãturã cu soþii lor şi numai atunci, când ginerii 
meşterilor de breaslã vroiau sã continue afacerea socrului.

Rãmânând la viaþa economicã se pune întrebarea, care era funcþia femeilor în 
cazul aşa numiþilor comercianþi. Din cauza lipsei informaþiilor ştim puþine despre 
aceastã problemã. La Cluj nu existã astfel de statutele, şi numai registrul treicesimal 
ne poate da câteva indicii. Vorbim despre un singur registru şi nu despre mai 
multe registre ale trecesimei35, deoarece din secolul al 16-lea s-au pãstrat numai 
însemnãrile din anul 1599. În însemnãrile ce ne stau la dispoziþie sunt amintite 
şapte femei, care au plãtit în 1599 treicesimal vamal dupã marfa transportatã36. Cu 
o singurã excepþie, femeile poartã numele soþilor, când în 1599 au plãtit la Cluj de 
trei ori tricesima. Astfel sunt vãduvele lui Zabó Pál, Kolozsi Kilián, Elekes János, 
Záz István, Mészáros Mátyás, Kerekes Mátyás. Drág Orsolya, precum şi vãduvele 
lui Elekes János şi Záz István. Femeile comerciante transportau şi vindeau mãrfuri 
ca: piei de animale, articole de îmbrãcãminte, condimente, vin, miere, nasturi. 
Printre comercianþi erau probabil mai multe femei, ele erau însã numai în cazuri 
aparte negustori recunoscuþi oficial. 

Vãduva lui Záz István apare în registrul de impozit mai mulþi ani la rând având 
funcþia de comerciant. În registrele de impozit apar anual mai mult de o duzinã de 
femei, majoritatea vãduve.37

În privinþa dreptului de proprietate şi la Cluj se aplica practica folositã în 
general în oraşe, potrivit cãreia proprietatea soþului şi a soþiei, odatã cu cãsãtorie, 
devine proprietate comunã. Acesta înseamnã cã de fapt proprietatea adusã 

33 Jakab Elek, Okl., II, p. 253. „artalmas Mester nélkwl míveltetny az Lakatgyárto mívet”.
34 Goldenberg, Samuel, op.cit., p. 195.
35  Ibidem; Domanovszky Sándor, A harmincadvám eredete; Domanovszky Sándor, 

Gazdaság és társadalom a középkorban. Budapest, 1979, p. 49-99; Pap Ferenc, Kolozsvári 
harmincadjegyzékek, Bucarest, 2000, p. 5-34. 

36  Ibidem, p. 108-120.
37 Cluj – lista de impunere în anii 1588,1589, 1589-1599. Arhivele Naþionale, Direcþia 

Judeþeanã Cluj-Napoca.
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formeazã o proprietate matrimonialã unitarã. La Cluj, atunci când cãsnicia se 
dizolvã pe motiv de deces al unuia dintre soþi, soþului i se cuvin 2/3, iar soþiei 1/3 
din averea comunã, deci nu se împarte egal, aşa cum se procedeazã în destul de 
multe regulamente juridice.38 

Regulamentul juridic al Clujului s-a nãscut din amestecul regulamentului 
juridic sãsesc şi al celui de la Buda, þinându-se cont şi de condiþiile locale, aceasta 
fiind şi tendinþa normelor de moştenire. 

La Cluj împãrþirea moştenirii se face pe baza obiceiului pãmântului pânã 
în 1603, când s-au instaurat normele de moştenire clujene, precum şi instituþia 
judecãtorilor divizori şi s-au stabilit condiþiile împãrþirii.39 Acest regulament a 
fost stabilit în secolul al 17-lea, şi titlul formulat astfel: “cum se obişnuieşte sã 
se þinã de demult împãrþirea bogãþiilor”40, deci se motiveazã folosirea în aceastã 
lucrare a datelor preþioase pe care ni le furnizeazã. De altfel Kovács Kiss Gyöngy 
a argumentat în lucrarea sa despre judecãtorii divizori, cã mai multe capitole din 
acest statut au fost formulate pe baza unor vechi legi şi dispoziþii, care se aplicau 
şi înaintea instaurãrii normelor de moştenire.41

În lucrarea intitulatã „Tractat asupra succesiuni” împãrþirea proprietãþii 
moştenite se face în trei feluri: primul tip de norme se referã la fii, fiice şi nepoþi, 
al doilea la tatã şi mamã, deci la pãrinþi, iar al treilea la linia colateralã a rudelor.42 
Aceasta este în acelaşi timp şi ordinea moştenirii, cu excepþia cazului în care a 
decedat numai unul dintre soþi, caz în care proprietatea se împarte mai întâi cu 
soþul supravieþuitor, şi numai dupã aceea se iau în considerare normele referitoare 
la cele trei tipuri de moştenire. În cazul copiilor proprietatea se împarte în mod 
egal,43 casa pãrinteascã revenindu-i celui mai mic fiu, iar dacã nu existã fiu, 
atunci i se cuvine celei mai tinere fete. Dacã fiul sau fiica cea micã pretinde casa 
pãrinteascã, trebuie sã plãteascã contravaloarea pãrþii ce revine celorlalþi copii. 
Potrivit statutelor clujene bãrbaþii pot îndeplini funcþia martorilor de valoare 
deplinã de la 14 ani, iar femeile de la 12 ani.44

Regulamentul de moştenire formuleazã astfel: „Dacã rãmân orfani needucaþi, 
bãieþii pânã la 12 ani, fetele pânã la şapte ani sã se hotãrascã pentru cheltuieli de 
educaþie”. Fii primesc în primul an 12 forinþi, iar fiicele 7 forinþi, şi în fiecare an 
suma se diminueazã cu 1 forint. Dacã un copil este trimis la şcoalã, banii cheltuiþi 
astfel, se scad din suma pãrþii moştenite.45

Tutorele copilului poate fi mama numai dacã autoritatea orãşeneascã o con-
siderã aptã pentru aceastã funcþie. În Tractat se pronunþã: “Deşi nu se cuvine sã fie 

38  Despre geneza Tratatului de succesiune şi geneza sa: Kovács Kis Gyöngy, Rendtartás és 
kultúra, Marosvásárhely, 2001, p. 25-60.

39  Ibidem. 26-27.
40  „Hogy az minemû rendtartást az marhaszállásban és osztozás dolgában régtõl fogva 

követtenek”.
41  Ibidem, p. 29-30.
42  Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen, Erdélyi törvényhatóságok jogszabályai, Buda, I, 1885, p. 252.
43  Ibidem, p. 261.
44  Ibidem, 1588, p. 220.
45  Ibidem, p. 262, „Ha pedig neveletlen árvák maradnak, a férfigyermek 12 esztendeig, a 

leányoknak 7 esztendeig rendeljenek nevelési költséget”.
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tutor muierea, totuşi dacã ea nu risipeşte bunurile orfanilor, şi nu se cãsãtoreşte, 
sã nu fie opritã a fi tutor.46 

„Vãduva, fie bãrbatul sau muierea sã nu se încumete sã se cãsãtoreascã pânã 
ce nu dã porþia orfanilor, or rudelor dupã legea oraşului”, iar dacã se cãsãtoreşte 
în secret la un preot din afara oraşului, va pierde partea sa din moştenire.47 Toate 
aceste dispoziþii au fost stabilite încã înainte de a se instaura normele de moştenire, 
în aşa fel încât orfanii sã nu ducã lipsã de nimic şi îngrijirea lor sã fie continuã.

Pentru ca proprietãþile cetãþenilor sã nu fie înstrãinate şi ca numãrul cetãþenilor 
plãtitori de impozit sã nu scadã,

Tratatul de Succesiune dispune: „Vãduvele sau fetele dacã se cãsãtoresc, or s-ar 
fi cãsãtorit cu nobil din afarã, sã nu poatã sã ducã nici o moştenire din casa din oraş 
şi nu va putea sã ducã nici pe viitor doar din bunuri mobile, nici dacã ar avea copii, 
astfel de nobil sã nu poatã sã se gãzduiascã nici nunta sã nu-şi poatã þine aici, ca pe 
viitor sã nu poatã sã aratã pe nimic ca fiind proprietatea lui deoarece muierea dacã 
se duce dupã nobil, lasã în urmã obiceiul oraşului.”48

Împãrþirea averii, dupã cum am vãzut, şi la Cluj s-a fãcut pe baza relaþiilor de 
rudenie. Totuşi, chiar dacã mai rar, cetãþenii oraşelor recurg câteodatã la împãrþirea 
prin testamente. Dar dreptul de testare era valabil numai pentru bunurile câştigate, 
nu şi pentru cele moştenite49. Este important de menþionat cã testarea „în veci sã 
fie”, o posibilitate, dacã existã voinþã şi dorinþã, „fie vorba de bãrbat ori de muiere”50.

Revenind la moştenirile din cadrul familiei cum am menþionat şi mai sus, 
din averea comunã 2/3 reveneau bãrbatului, iar 1/3 nevestei. Pe lângã aceastã 1/3 
vãduva mai primea aşa zisul “aşternutul mesei”51. Expresia provine din faptul cã s-a 
aşternut un covor pe masã, deasupra o faþã de masã, pe care s-au aşezat lucrurile 
stabilite în Tractat: o canã, un castron, o farfurie, un pahar de argint, o lingurã de 
argint, o basma, o pernã, o saltea, douã cearşafuri, şi o plapumã. Asta, dacã existã 
cel puþin patru bucãþi din cele enumerate mai sus în averea care urmeazã a fi 
împãrþitã. Din fiecare „nici cea nouã, nici cea veche, nici cea mare nici cea micã, 
ci cea mijlocie”52.

46  Ibidem, p. 265, „Noha pedig az Asszony állatokat nem illeti az Tutorság, mind az által ha 
az Aszony olyan, hogy az Árva javait el nem tékozollyák, ha szintén Férhez mennék is, 
nem illik az Tutorságtól elfogni.”

47  Ibidem, p. 250, “Az özvegy senki se férfi se azzonyállat házasságra magát ne adhassa 
valamegh az Arwaknak awagj azok nem lewen az Attiafiaknak városunk teorwenie 
zerenth az eo portioiokat ki nem adja”.

48  Ibidem, p. 263-264, “Azonképpen az mely Özvegy Azzony, vagy Leányzó, ha külsõ Nemes 
személyhez megyen, avagy ennek elõtte ment volna is semmi örökséget az városi házban 
örökségben vérsége után, az férfihez nem vihetet legyen, se ne vihessen jövendõben is 
az ingó marhából való részen kívül meg ha gyermekei lennének az olyan nemes ember 
be se szállhasson se az mennyegzõjét benne véghez se vihesse. Hogy jövendõben valami 
foglalatra avagy tulajdonára ne mutogathasson, mert így az Azzony állat nemes emberhez 
menvén az városi rendet mingyárast általhagya.”

49  Ibidem, p. 265.
50  Ibidem, “mindenkor helye lészen”, “akár férfi, akár asszonyállat”
51  Kovács Kis, op.cit., p. 35.
52  Kolosvári-Óvári, op.cit., p. 258, “se nem az újat, se nem a régit se nem a nagyot se nem a 

kicsit hanem a középszerût”
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La aşternutul mesei vãduva trebuie sã poarte a rochie deja uzatã, acesta 
aparþinând de treimea ei, împreunã cu o fustã, şi o mantie. 

La analizarea dreptului de moştenire prelucrarea scrisorilor divizionali ar fi 
putut sã ofere o imagine mult mai nuanþatã, dar acestea nu au fost încã pe deplin 
valorificate şi care vor fii prelucrate de Kovács Kis Gyöngyi. Se vede însã clar 
faptul cã unele drepturi sunt acordate femeilor, pentru cã ele nu sunt excluse din 
moştenirea de imobile, chiar mai mult de atât, cea mai micã fatã poate moşteni 
casa pãrinteascã, dar în urma cãsãtoriei îi revenea femeii doar o treime din bunuri 
şi aşternutul mesei. Dacã moare copilul deja cãsãtorit al cuiva, fãrã sã aibã urmaşi, 
atunci o treime din partea decedatului îi revine mamei, iar douã treimi tatãlui53. 
Şi custodia copiilor era acordatã femeii, dacã ea era aptã pentru aceasta, şi dacã 
bunurile erau lãsate prin testament.

Un alt aspect din complexa problemã a statutului juridic al femeii în familia 
şi în societatea ne oferã protocoalele judecãtoreşti, hotãrârile consiliului orãşenesc 
precum şi Consiliul orãşenesc a adus mai multe hotãrâri, menite sã pãstreze 
puritatea moravurilor oraşului, pe baza cãreia femeile uşuratice, care ar deveni 
stânjenitoare, ar putea fi izgonite din oraş.54 Dar alãturi de acestea întâlnim în 
faþa instanþei soþii, vãduve ale meşterilor, vãduve şi orfani care-şi cer drepturile 
legitime, dar şi femei acuzate de desfrâu, sau femei care au luat parte la carnaval, 
deşi acesta era interzis cu desãvârşire.55

Din materialul variat al depoziþiilor secolului al 16-lea mai gãsim referiri şi la 
cazurile de vrãjitorie şi cea servitoarelor rãmase însãrcinate56. 

Însã cazul servitoarelor prezenta o importanþã pentru oraş doar din perspectiva 
fãptaşului, dacã acesta duce o viaþã decentã s-au nu. Dacã persoana incriminatã era 
jude ori jude regal în oraş cazul devine cu atât mai interesant deoarece poate avea 
o înrâurire nu numai asupra inculpatului ci şi asupra familiei sale. Un astfel de 
procesul a avut ca protagonist pe Nyírõ Kálmán, un cetãþean respectabil, al oraşului 
în care cerceteazã dacã s-ar dovedi a fi sau nu un desfrânat. Deci procesul nu este 
menit sã-l pedepseascã pe fostul judecãtor pentru daunele provocate servitoarelor, 
ci doar pentru viaþa imoralã dusã. Acestea însã puteau avea consecinþe foarte grave 
asupra pârâtului, deoarece conform articolului 47. al decretului VII al lui Vladislau 
al II-lea, chiar şi rudele din partea tatãlui ar trebui sã ispãşeascã în aşa fel, încât 
din neamul lor nimeni sã nu mai poatã fi ales jurat sau primar57. Nu s-a pãstrat 
hotãrârea de la cazul împotriva lui Nyírõ Kálmán, dar pe el nu-l mai întâlnim 
printre edilii oraşului. Acest caz este cu atât mai interesant, cu cât peste câþiva ani 
unul dintre cetãþenii Clujului a fost exilat doar pentru cã soþia lui a fugit cu un alt 
bãrbat, şi deşi ştia despre fapta soþiei, a primit-o înapoi purtându-se de parcã nu s-ar 

53  Ibidem, p. 273.
54  Ibidem, 1588, p. 231. ”Leanzok is sokan vadnak kik nem tizták-legyen gondjok 

zorgalmatosan az inqiusitor uraknak, hogy az illyen személyeket kitisztítsák.”
55  Kis András, Források és értelmezések, Kriterion, Bukarest, 1994, 103-109.
56  Idem, Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák, Bukarest-Kolozsvár, 1998, 

p. 80-97, 66-67.
57  Ibidem, p. 52-53.
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fi întâmplat nimic. E de la sine înþeles cã şi soþia infidelã a fost izgonitã58. O parte 
dintre femeile acuzate de vrãjitorie sunt fete nemãritate, altele sunt femei mãritate, 
şi sunt cazuri în care din lipsã de probe acuzata este achitatã59, altã datã consiliul 
clujean aduce sentinþa cu moarte femeii acuzate de vrãjitorie60. 

Cum se poate rezuma situaþia juridicã a femeilor clujene în secolul al 16-lea?
Conchiderea nu este uşor de formulat, pentru cã posibilitãþile oferite de surse 

sunt destul de limitate. Dupã cum am observat în sursele folosite în lucrare, putem 
contura doar câteva aspecte ale acestei problematici. Înainte de toate trebuie 
subliniat faptul cã despre soþiile cetãþenilor aflãm foarte puþin. În cazul în care ele 
au devenit vãduve, statutele breslelor şi cele orãşeneşti se ocupã mult mai des cu 
ele. Depoziþiile şi hotãrârile juridice vorbesc întotdeauna despre cazurile extreme, 
adicã de cele care nu sunt obişnuite în viaþa cotidianã.

Cert este cã fetele, soþiile şi vãduvele cetãþenilor nu au fost privite nici pe 
departe ca pãrþi egale, ceea ce era normal în acea vreme. Dar, ele îşi aveau locul 
în sistemul juridic al oraşului, puteau moşteni casa pãrinteascã, puteau sã facã 
testament despre bunurile adunate, puteau chiar sã continue meseria soþului 
pentru o anumitã perioadã, puteau sã se ocupe şi de comerþ, dar din bunurile 
comune care s-au acumulat pe timpul cãsniciei le revenea doar o treime. Casa 
vãduvelor era taxatã ca a oricãrui cetãþean, însã dacã s-a cãsãtorit cu un nobil 
sau cu un bãrbat din afara oraşului, îşi pierdea drepturile asupra proprietãþilor 
din oraş. Taxele erau unitare atât pentru femei cât şi pentru bãrbaþi, deoarece nu 
persoana era taxatã, ci casa sau terenul.

Din toate aceste consideraþii finale, reiese cã statutul juridic al femeii în Clujul 
secolului al XVI-lea oglindeşte raportarea societãþii urbane la aceastã problemã. 
Femeia la acea vreme trãia prin familie şi pentru familie. În cazul în care capul de 
familie, de obicei bãrbatul deceda, atunci rolul acestuia putea fi preluat de vãduvã 
pentru o perioadã de timp de cele mai multe ori bine definitã cronologic.

58  Ibidem, p. 67.
59  Ibidem, p. 66. Cazul Sós János.
60 Ibidem, p. 65. Cazul Szabó Kató.


