
Veszprémi és Veszprém megyei céhbehívótáblák 

A céhek, az egyfajta mesterséget űző kézművesek 
középkori eredetű érdekvédelmi szervezetei a tes
tület jogi személyiségét, tekintélyét és hatalmát 
kézzel fogható, jelképes tárgyakban is kifejezésre 
juttatták, megtestesítették. Ezek közül a legáltalá
nosabban elterjedt, legismertebb és legnagyobb je
lentőséggel felruházott a céhláda volt, a céh okle
veleinek, értékeinek, vagyonának őrzője, magának 
az egész céhnek a szimbóluma, úgy hogy sokfelé a 
„céh" szó helyett gyakran a „láda" elnevezést is 
használták. A céhpecsét a rávésett szerszám, ter
mék, védőszent vagy egyéb szimbólum ábrázolásá
val jelképezte az oklevelet kiállító céhtestület jogi 
személyiségét. A céhzászló felvonulásokon, egyházi 
körmeneteken juttatta kifejezésre a céh testületi 
jellegét. Végül a céhtábla, a céh hordozható ha
talmi jelvénye, címere, jogara volt. Míg a céhzászló 
a testületen kívül állók felé volt hivatva a céh te
kintélyét tófejezni, addig a tábla a testületen belül, 
a céh tagjai felé jelentette a céhmester személyébe 
helyezett testületi hatalmat. 

A céhtáblák eredete a középkorba nyúlik vissza. 
Ebben az időben bármilyen hivatalos üzenet közlé
sekor a megbízott küldöttnek igazolnia kellett ma
gát, hogy valóban a küldő képében jön, tehát az, 
amit mond, az üzenet küldőjétől származik. Ez az 
igazolás úgy történt, hogy pl. a küldött felmutatta 
a király gyűrűjét vagy pecsétjét, a királybíró az 
idézőpecsétet1, a füllel ellátott zsinórral vagy lánc
cal nyakba akasztható törvénybehívó ércbillogot2, 
hadi mozgósításkor körülhordozták a „véres kard"-ot 
stb. A céh táblát is ilyen célra használták: mint a 
testület, illetve a céhmester hivatalos jelvénye iga
zolásul szolgált viselőjének vagy körülhordozójának 
arra nézve, hogy az általa közölt üzenet magától 
a céhtől, illetve a céh elöljárójától származik.3 

A céhtagok számára küldött üzenetek többnyire a 
mesterek összehívására irányultak, a céhtábla tehát 
ennek megfelelően olyan jel volt, amely a céhtagok 
egybehívására szolgált. Ezért legtalálóbb és legis
mertebb elnevezése a „behívótábla". A tábla körül
hordozója eleinte a XV—XVII. században minden 

egyes mesternél ,Jbemondta" a szóbeli üzenetet, 
ezért „bemondó" tábla4 néven is említik. Mivel kö
rüljáratták az összes mestereknél, „járótáblának"5 

is hívták. Később az írásbeliség szélesebb körű el
terjedésével a XVIII—XIX. században a céhmester 
a cétagokat már írásiban hívta össze. Ilyenkor az 
írásbeli meghívót vagy a oéhtábla sima oldalára 
erősítették fel viaszpecséttel, vagy pedig a céhtábla 
egyik oldalára szerelt kis rekeszbe helyezték el, 
amely a gyűrődés és az időjárás viszontagságai el
len megvédte az üzenet papírlapját. Az üzenet min
den céhtag számára szóló hirdetményt tartalmazott. 
Ennek megfelelően gyakran a „hirdető tábla"6 el
nevezéssel is találkozunk. Mivel a táblát céhgyűlé
seken kívül legtöbbször valamelyik céhtag halála 
esetén járatták körül, hogy a mestereket a teme
tésre összehívják, „halotti hirdető táblának"7 is ne
vezték. A .magyarországi német nyelvű céhszabály-
zatakban a „Tafel" kifejezés mellett inkább a „Zei
chen" szerepel, és ennek, vagy talán a latin insigne 
vagy signum elnevezésnek megfelelően a magyar 
nyelvű céhrendtartások is többször említik „jel"-
nek vagy „künnjáró jel"8-nek, sőt magán a táblán 
olvasható szövegben is megtalálható néha a jel ki
fejezés. Végül „névsortáblának" nevezték az olyan 
táblákat, amelyekre a mesterek névsorát ragasztot
ták fel, hogy annak sorrendjében értesítsék ki őket 
a gyűlés időpontjáról. 

A oéhtábla azonban nem kifejezetten csak be
hívásra szolgáló gyakorlati eszköz volt, hanem ezen 
túlmenően — akár a céhláda — a céh szimbóluma 
is. Kitűnik ez pl. a debreceni tímárok céhcikkelyei
ből (1814), amelyek szerint a mestereknek egymás 
elleni panaszuk esetén „az Czéhtábla mellé állván" 
kellett „terheltetéseiket és feleleteiket tisztességgel 
és illendően" előterjeszteni.9 A veszprémi, pápai és 
fehérvári csapók,10 valamint a veszprémi tobak-
mesterek11 XVII. századi szabályai a tábláról a kö
vetkezőket mondják: „Mikor az Czéh Mester Gyül-
lést akar tenni, és az Táblát ki bocsáttya, mely az 
egész Czéh Táblája, száz ibets (illetve egy forént) 
birságha, ha valamely mester ember az meg neve-
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zett órára bé nem menne". Ez a táblához fűzött 
magyarázat, amely szerint az „az egész Czéh Táb
lája", a tábla jelentőségét hivatott kidomborítani, 
azt, hogy a tábla az egész céh hatalmi jelvénye, 
magát a testületet, a testület akaratát fejezi ki. 

A behívótáblát az ifjúmester, a legfiatalabb mes
ter vitte körül, akinek a magyar céheknél „szolgáló 
mester"12 volt a neve. Helyenként a szolgáló ifjú 
mestert éppen ezért behívómesternek vagy bejáró13 

mesternek is nevezték, a céhgyűléseket ugyanis 
sokfelé bejárásnak hívták. Az üzenetküldésnek így 
kialakult módja az ún. „táblajáratás" az egész tör
ténelmi Magyarország területén általános szokás 
volt. Egyes helyeken, ahol nagy volt a céhtagság 
létszáma, vagy egymástól távol laktak a mesterek, 
nem is egy, hanem több táblája is volt a céhnek. 
Ilyenkor több irányba egyszerre indították el a táb
lát, hogy mindenkihez idejében eljusson. A tábla
járatás, illetőleg a tábla körülhordozása — épp a 
nagy távolság vagy a kiértesítendők nagy száma 
miatt — sok helyen nem a szolgáló mester feladata 
volt, hanem minden mesternek magának kellett 
— esetleg legénye útján — a táblát „táblás szom
szédjához"14 átküldenie, aki azt újból továbbította 
a következő mesternek, mígnem végül is az utolsó 
mestertől, akit „táblafiának"15 neveztek, vissza nem 
jutott a céhmesterhez, aki elindította. A táblajára
tást lelkiismeretesen kellett végrehajtani, mert „aki 
a Czeh Tábláját böcztelenül hordozza, avagy, hogy 
a földre vagy Ablakra le tenné, vagy eltévesztené, 
két forint birsággal büntettessék meg" írja pl. a 
debreceni késcsinálók 1674. évi szabályzata.18 

A táblajáratásokon kívül helyenként előfordult, 
hogy másféle jelvénnyel igazolták magukat az üze
netvivők, pl. a soproni lábbeli készítők kaptafá
val,17 a kolozsvári ifjú szabómesterek 1678. évi te
metési rendtartása szerint az ifjú mesterek rangban 
legidősebbje, az ún. kulcsos mester, akinél a céh
láda egyik kulcsa állott „kolcsot bocsáttatván" hívta 
össze az ifjú mestereket, akik kötelesek voltak azt 
körülhordozni, mert, ha valaki „az üzenetet 
elveti, avagy a kolcsonak valakinél le tétele törté
nik" súlyos pénzbüntetésben részesült.18 

A németprónai vargalegényeket fekete bőrrel be
vont kis facipővel hívta össze az öreglegény, amely
ről bőrzsinegen a régi legényláda két kulcsa lógott 
le.19 

A céhtáblát a céhmester hordoztatta körül („já
ratta", „bocsátotta ki", „indította el") a céh egybe
hívására, amikor céhgyűlést hirdetett (bejáratás), te
metés, körmenet, új mester avatás vagy egyéb ösz-
szejövetel előtt. De a mesterek közül is bárki járat
hatott táblát, azaz összéhívhathatta a céhet saját 
ügyében is bizonyos meghatározott összeg lefizetése 
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esetén, amint azt a veszprémi csizmadiacéhek 1761. 
évi artikulusainak XIX. pontja előírja.20 Végül a 
büntetéseket is táblajáratás útján hozták a céhtagok 
tudomására. A táblajáratás szokása olyan mély 
gyökeret vert, hogy túlélte magát a céhrendszert is, 
amire kézzelfogható példa, nogy a veszprémi csuto-
rások és tobakok ipartestülete még 1882-ben is új 
táblát készített magának,21 sőt a debreceni tí
mára-mestereknél még 1938-ban is élő szokás volt 
a táblajáratás. 

Bár kétségtelennek látszik, hogy a mesterek össze
hívásának ez az ősi, jelvény körülhordozásával tör
ténő módja eredetileg a nyugati céhszervezetekben 
is megvolt, a német nyelvterület céhszokásairól 
szóló gazdag szakirodalomban — néhány szórványos 
esettől eltekintve23 — a behívás ilyen módjáról 
alig esik említés. A céhládák, céhpecsétek és céh
zászlók mellett felsorolják a céhházak, céhszobák 
(Stube), legényszállások (Herberg) cégéreit (Her-
bergsschild),24 a céhcímereket (Zunftschild, Zunft
wappen),25 temetési díszpajzsokat (Sargschild, Bahr-
tuchschild), amelyeket a ravatali térítőkre akasz
tottak, felírótáblákat (Aufsohreibtafel),28 amelyekre 
azt jegyezték fel, hogy ki mennyit ivott és mennyit 
kell fizetnie (Zechü), végül az ún. céh jelvényeket 
(Zunftzeichen),27 amelyek valamely szilárd anyag
ból, többnyire sziluettszerűen kivágott, vagy kis 
üvegszekrénybe gondosan beépített ízléses összeállí
tásai voltak a mesterség legjellegzetesebb munka
eszközeinek, munkatárgyainak vagy termékeinek,28 

és a céhház vagy céhszoba falát díszítették, de ki
fejezetten behívásra szolgáló céhtáblákat sehol sem 
említenek. 

Legvalószínűbb, hogy a behívótáblák legközelebbi 
rokonai az előbb említett céhjelvények (Zunftzei-
ohen) mellett a nyugati céheknél elterjedt külön
böző elnevezésű díszbotok (Stab) lehettek. Ilyenek 
voltak a koppantóbot (Aufschlagstab), a parancs
közvetítő küldöncbot, vagy szolgálati bot (Ordon
nanzstab)29 az ún. „pásztorbot", vagy „legénybot" 
(Sohäfferstab, Schäffergesellenstab),30 és a kőműve
seknél a „Reglement,31 amellyel a céhgyűlésen, vagy 
a legények gyűlésén az elnöklő céhmester, illetve 
dékán (öreglegény, Altgeselle) zajongás esetén az 
asztalra ütött és amely rendfenntartó és bírói hatal
mának jelvénye volt. Ezt hordozták előre körül, ha 
a céh körmeneteken vagy felvonulásokon zárt tes
tületi egységben jelent meg. De a rendfenntartás 
biztosítására és hatalmi jelvényként nemcsak botot, 
hanem helyenként valóságos jogart (Zepter), gyak
ran pedig díszkalapácsot vagy egyéb tárgyat is hasz
náltak. A szolgálati bot is jogarra emlékeztető dí
szes faragású pálca volt, amelyet rendszerint fel is 
szalagoztak.32 A németprónai (Nyitra megye) posz-



tós- (1687) és vargalegényeknél (1690) az atyamester 
(apámuram) hatalmi jelvénye az ún. „igazságbot" 
volt (Gerechtigkeit, Lopate, a szláv lopata = lapát 
szóból), amely az atyamester szobájában az asztal 
fölötti gerendán lógott és ünnepélyes alkalmakkor 
szalagos bokrétával díszítették fel. A hosszú, kerek-
nyelű, sima tányérban végződő, nagy főzőkanálhoz 
hasonlító tölgy- vagy bükkfabot tulajdonképpen 
fenyítő eszköz célját is szolgálta, a testi fenyítést, 
1—12 lapátütést ezzel hajtatták végre a törvény
sértő legényen.33 A bot rendeltetésénél fogva két
ségtelenül a céh fontos hatalmi jelvényének számí
tott. Magyarországon a szolgálati bot használatá
nak, mint a behívótáblák előzményének első nyo
mát éppen Veszprém megyében találjuk, mégpedig 
a pápai vargamestereknél. A sárváriak részére 1611-
ben átadott artikulusaik között ez áll: „Az Űj mes
ternek (aki egy évig a szolgáló mester tisztét tölti 
be) illyen esztendeig való szolgálattyának le titele 
után, és az botnak le titele után, kit magyarul 
Istáp le titelnek h i v n a k . . . stb." Ugyanezen rend
tartás másik helyén ki tűnik, hogy „ha az Társaság 
Ché Mestere az egész Gehet kívánná parancsol-
tatnyi, a Szolgáló Mester . . . tartozik kimennyi és 
a kinn való parancsolást végben vinnyi", nyilván
valóan az „istáp", a bot körülhordozásával — bár 
ezt kifejezetten nem írja a rendtartás —, de a bot
nak, mint a szolgáló mester által használt hatalmi 
jelvénynek a lényegéből egyenesen erre lehet kö
vetkeztetni.34 

A céhbehívótáblák magyarországi használatára a 
XV. századi nagyszebeni céhszabályzatokban talál
juk a legelső adatokat, amelyek a jelvény (Zeichen) 
vagy tábla (Tafel) körülhordozásakor szigorú bün
tetés terhe alatt tiltották meg az — akkor még nyil
ván szóbeli — üzenet elferdítését („Verdrehen des 
Zeichens").35 Kétségtelen, hogy a XV. században a 
Felvidéken is általános lehetett már a céhtáblák 
használata, amire a késmárki céhrendszabályok a 
XVI. század elején határozottan utalnak („Wenn 
mann das Zeichen umibsendet").36 A XVI. és XVII. 
században kiadott magyarországi céhszabályzatok 
legtöbbjében pedig már külön artikulus foglalkozik 
a táblajáratással. 

A céhbehívó táblák eredetileg a céhek címerei 
lehettek. E mellett szól a legrégibb XVI—XVII. 
századbeli behívó táblák kifejezett pajzs alakja. A 
pajzsalak — a később fellépő sok egyéb más forma 
mellett — egész a XIX. századig fennmaradt. Vál
tozatai az egymást követő képzőművészeti stílus
áramlatok hatását tükrözik. Az első ismert magyar
országi oéhbéhívó táblát, a brassói ötvöscéh 1556-
ból fennmaradt remekbe készült pajzs alakú ezüst 
bemondótábláját,37 a német szakirodalom „Zunft-

schild"38 néven tartja számon, amely céhpajzsnak, 
céhcíimernek, esetleg céhcégérnek fordítható. A 
pajzs alakú behívótáblákra szerelt nagy fém vagy 
vaskarikák és az a körülmény, hogy a pajzs mind
két oldalát figurális ábrázolások díszítették, fel
vetik annak a lehetőségét, hogy a céhtáblákat cégér 
gyanánt is használták. Ez ellen szól viszont a be
hívótáblák mérete. Az összes ismert céhbehívó táb
lák hosszabbik oldala 30 cm alatt marad, talán ép
pen azért, hogy kézben vagy akár zsebben könnyen 
el lehessen vinni őket, ezért cégérnek, éppen ki
csiny méretük miatt nem alkalmasak. Valószínűbb
nek látszik, hogy bent a céhszobában vagy a legény
szálláson tartották őket a falra akasztva. A rájuk 
erősített karika emellett arra is szolgálhatott, hogy 
egyrészt zsinórra fűzve nyákba akasztva járhassa
nak körbe a céhtáblával, másrészt, hogy — ahol 
céhház vagy céhszoba nem volt — a céhmester há
zánál a céhláda fölé vagy a céhládába ütött szegre 
felakaszthassák. A táblát gyakran a karikájukra kö
tött bojtos zsinórokkal vagy színes szalagokkal is 
feldíszítették.39 

Később a pajzsalakok mellett egyéb formák is 
megjelentek. Különösen az írásbeliség elterjedésé
vel változott meg a bemondó táblák funkciója és 
ezzel együtt alakja is, Eleinte még a pajzs alakú, 
rendszerint fából készült fatáblácskára egyszerű 

keskeny rézszalagot szegezték, hogy az üzenet pa
pírlapját azzal rögzíthessék a táblához. Később csi
nos rézkerettel látták el a tábla egyik oldalát, vagy 
a táblát már egyenesen úgy készítették, hogy az 
egyik oldala teljesen sima maradjon és erre pecsét
viasszal erősítették fel a hirdetményt. Gyakoriak 
az olyan táblák is, amelyeket két rézlap összesze-
gecselésével készítettek, amelyek közé be lehetett 
csúsztatni a levelet, majd megjelennek a könyv 
alakú behívótáblák, amelynek két sarkon elfordít
ható lapja közé tették az üzenetet. Végül már egye
nesen kis szelencéket, dobozokat, sőt négy lábra ál
lítható díszes, lapos szekrényekéket készítettek a 
meghívó irat vagy hirdetmény számára. 

Hogy a táblát könnyebben lehessen felmutatni, 
sokfelé nyéllel látták el. Ez eleinte a tábla alsó vagy 
felső oldalán levő díszítőelemek meghosszabbítását, 
később a sokszor egészen egyszerű alakú táblához 
erősített külön fogantyú hozzátoldását jelentette. 
A nyeles táblák, amelyek leginkább a nyeles kézi 
tükörhöz hasonlíthatók, különösen az ország keleti 
felében, a Tiszántúlon és Erdélyben terjedtek el 
(Debrecen, Nyírbátor, Szatmárnémeti, Kolozsvár), 
de a Dunántúlon is akad nyeles behívótábla. A nye
les táblák külön típusa az ún. névsortábla, amely
nek használata főképp a XIX. század második felé
ben jött szokásba. Erre az egyszerű, hosszú nyeles 
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fatáblára ragasztották fel, vagy helyezték tokjába a 
céh tagjainak névsorát.40 A tábla körülhordásakor 
minden egyes mester a neve után tett kereszttel 
vette tudomásul a gyűlés időpontját. Feltehető, hogy 
a nyeles behívótáblák a faragott nyelű szolgáló mes
teri botokból fejlődtek ki, mint ahogy a pajzs alakú 
táblák a céhek címereiből. A behívó jelvények te
hát a két ősi, hatalmi jelvény, a pajzs és a jogar 
(pásztorbot) egyenes leszármazottai. 

A magyarországi céhbehívó táblákkal a szakiro
dalom igen szűkszavúan foglalkozott, összefoglaló 
munka ezidáig nem készült róluk, sőt még városon
kénti ismertetések sem jelentek meg, az egy Rozs
nyó kivételével. Kizárólag a múzeumok évkönyvei
ben és katalógusaiban, vagy egyes céhtörténeti mo
nográfiákban található egy-egy elszórt adat, utalás 
vagy kép a behívótáblákról. Annál figyelemremél
tóbb, hogy a veszprémi Bakonyi Múzeum fénykép
lemez gyűjteménye közel 100 magyarországi behívó
tábla képét őrzi az ország különböző vidékeiről. 
Az értékes anyag összegyűjtése Nagy László volt 
múzeumigazgató érdeme. Ez a gyűjtemény, a kü
lönböző egyéb múzeumoknál található behívótáblák 
és a szakirodalom sokfelé elszórt adatai lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a jelen dolgozat keretében be
mutatásra kerülő 23 darab veszprémi és Veszprém 
megyei céhbehívó tábla ismertetése során41 vázlatos 
áttekintést adjunk a magyarországi céhbehívó táb
lák típusairól, azok fejlődéséről, általános művelő
déstörténeti, néprajzi, iparművészeti, eszköztörténeti 
és heraldikai jelentőségéről. 

Bar a behívótáblák legnagyobb részén a céhre 
utaló feliraton és évszámon kívül elsősorban a céh 
jellegzetes szerszámait, termékeit vagy szimbólu
mát ábrázolták, a táblákat mégsem szakmaként, 
hanem készítésük időrendjéban, a különböző korok 
képzőművészeti stílusjegyeinek az egyes darabokon 
felismerhető, közös, jellegzetes vonásai szerint cso
portosítva, funkciójuk változásából eredő fejlődé
süknek megfelelően tárgyaljuk. 

A legelső veszprémi és Veszprém megyei céhbe
hívó táblák kifejezetten pajzs alakúak. Alakjuk a 
XVI—XVII. századbeli díszes későrenaissance paj
zsok vonalait követi. Még a XVIII. század folyamán 
is találunk ilyen barokkba hajló renaissance paj
zsokat, amire a stílusáramlatok gyakran évszázados 
provinciális fáziseltolódása adja meg a magyaráza
tot. 

Az évszám alapján legrégibbnek mondható ilyen 
Veszprém megyei céhbehívó táblánk a devecseri 
csizmadiacéhé, amely az 1670-es évszámot viseli. 
Dekoratív sok karéjos késő renaissance vonalú fa-
pajzs. Elülső kékeszöld színű lapján arany bicskia 
és musta látható egymás alatt, egy fekete és egy pi

ros csizma között. Hátsó, ugyancsak zöldes színű 
oldalán felirat: „Meg ujjittatott 1844 Esztendőben". 
A pajzs felső, díszes, nyélszerű végződése ki van 
fúrva. A táblát kétségtelenül 1844-ben festették át, 
de a renováció valószínűleg csak az átfestésre vo
natkozott, mert a pajzs alakja a XVII. század vona
lait őrzi42 (l/a és 1/b kép). 

Majdnem pontosan ugyanezt a díszes, sok karéjú 
pajzsformát mutatja a devecseri szabócéh 1715-ben 
készült feketére festett táblája. Elülső lapján fehér 
színnel festett nyitott olló látható két hatalmas gom
bostű között, a szafoórnesterség ismert jelvénye. 
Az olló alatt kis tulipán. Hátsó lapján fehér fel
irat: „DEVECSER SZABOK CEH TÁBLÁJA 1715". 
Alatta tulipán és levélmotívumok43 (2/a és 2/b kép). 

Alakra a harmadik devecseri behívótábla, a pin
téreké és bognároké is erősen hasonlít az előző ket
tőhöz, azzal a különbséggel, hogy egy árnyalattal 
barokkosabb és a táblán elhelyezett jelvények dom
borművű faragással készültek. Felső, fogószerű 
nyúlványára fémkarika van erősítve. Egyik oldalán 
hordó látható, fölötte nyitott kádárfakörző, alatta 
kádárbunkó és pecsétnyomó (?), a másik oldalán 
bognárbárd alatt 8 küllős kocsikerék, alatta bognár-
szekerce. Mindkét oldalon az 1774-es évszám44 

(3/a és 3/b kép). 
Mind a három devecseri oéhtábla bemondótábla, 

mert egyik oldalukon sincs szabad hely az írásbeli 
üzenetek felragasztására, tehát szóbeli üzenetek 
közvetítésére szolgáltak. 

A későrenaissance—korabaro'kk pajzsformatípus
nak negyedik képviselője a Devecser melletti Tósok-
berend takácscéhének behívótáblája. Elülső oldalára 
kereszttel ékesített korona alá 3, háromszögben 
összeállított takácsvetélőt faragtak, középen fonal-
gombolyaggal. Másik oldala sima, üres, írásbeli üze
net felragasztására szolgál. Lent faragott évszám: 
ANO 1791. Felső csúcsán nagy fémkarika45 (4/a és 
4/b kép). 

A nyugtalan vonalú későrenaissance és barokk 
pajzsok között egyedül áll a veszprémi lakatosok 
és puskaművesek 1725-ben készült egyszerű, három
szög-pajzs alakú („gótikus"), piros színűre festett 
táblája. Elülső lapjának felső harmadánál vízszintes 
kék pólyán fekete betűkkel a következő felirat áll: 
„AZ BECS. N. LAKATJAR. CZÉ TÁBLÁJA. ANO. 
1725." Alatta finomvonalú levéldíszítések között két 
egymáson keresztbe tett arany és ezüst kulcs. Hátsó 
lapja pirossal és zölddel vágott. Közepén függőle
ges aranyvégű, fekete nyelű díszboton (buzogány) 
keresztbe fektetett két pisztoly látható, a puskamű
vesség jelvénye, ugyancsak finomvonalú levéldíszít-
mények között46 (5/a és 5!b kép). 

Szeszélyes, érett barokk vonalakat mutat a pere-
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1. a. A devecseri csizmadiacéh behívótáblája 1670-ből. 
l . a . Emberufungstafel der Schuhmacherzunft von Devecser 

aus dem J. 1670. 
1. a. Le tableau de convocation de la corporation des bot

tiers de Devecser, de 1670. 
la, Прбзываная доска девечерской гиладии сапожников, 

1670 г, 

1. b. A devecseri csizmadiacéh behívótáblájának hátoldala. 
l . b . Rückseite der Einberufungstafel der Schuhmacherzunft 

von Devecser. 
1. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des bottiers de Devecser. 
16. Обратная сторона призываной доски девечерской гиль

дии сапожников. 

\ . à 

2. a. A devecseri szabócéh behívótáblája 1715-ből. 
2. a. Einberufungstafel der Schneiderzunft von Devecser aus 

dem J. 1715. 
2. a. Le tableau de convocation de la corporation des tail

leurs de Devecser, de 1715. 
2a. Призываная доска девечерской гильдии портных, 

1715 г. 

2. b. A devecseri szabócéh behívótáblájának hátoldala. 
2. b. Rückseite der Einberufungstafel der Schneiderzunft 

von Devecser. 
2. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des tailleurs de Devecser. 
26. Обратная сторона призывной доски девечерской гильдии 

портных. • ' 
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3. a. A devecseri bognár- és pintércéh behivótáblája 1774-ből. 
3. a. Einberufungstafel der Wagner- und Faßbinderzunft 

von Devecser aus dem J. 1774. 
3. a. Le tableau de convocation de la corporation des char

rons et des tonneliers de Devecser, de 1774. 
За. Призывная доска девечерской гильдии каретникой и 

бондарей, 1774 г. 

3. b. A devecseri bognár- és pintércéh behívótáblájának hátol
dala. 

3. b. Rückseite der Einberufungstafel der Wagner- und 
Faßbinderzunft von Devecser. 

3. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora
tion des charrons et des tonneliers de Devecser. 

Зь. Обратная сторона призывной доски девечерской гильди 
и керетников и бондарей. 

4. a. A tósokberéndi takácscéh behívótáblája 1791-ből. 
4. a. Einberufungstafel der Weberzunft von Tósokberénd aus 

dem J. 1791. 
4.a. Le tableau de convocation de la corporation des tisse

rands de Tósokberénd, de 1791. 
4a, Призывная доска тошокберендской гильдии ткачей, 

1791 г, 

4. b. A tósokberéndi takácscéh behívótáblájának hátoldala. 
4. b. Rückseite der Einberufungstafel der Weberzunft von 

Tósokberénd. 
4. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des tisserands de Tósokberénd. 
4ь. Обратная сторона призывной доски тошокберендской 

гилъдии ткачей. 
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5. a. A veszprémi lakatgyártócéh behívótáblája 1725-ből. 
5. a. Einberufungstafel der Schlosserzunft von Veszprém aus 

dem .T. 1725. 
5. a. Le tableau de convocation de la corporation des ser

ruriers de Veszprém, de 1725. 
5a. Призывная доска веспремской гильдии замочников, 

1725 г. 

5. b. A veszprémi lakatgyártócéh behívótáblájának hátoldala. 
5. b. Rückseite der Einberufungstafel der Schlosserzunft 

von Veszprém. 
5. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des serruriers de Veszprém. 
5ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гиль ди 

замочников 

6. a. A peremartoni, berhidaiéskiskovácsi csizmadiacéh behívó
táblája 1770. 

6. a. Einberufungstafel der Schuhmacher zun ft von Pere-
marton, Berhida und Kiskovácsi aus dem J. 1770. 

6. a. Le tableau de convocation des corporation des bot
tiers de Peremarton, de Berhida et de Kiskovácsi, de 
1770. 

6a. Призывная доска гильдии сапожников ce. Перемертон, 
Берхида и Кишковачи, 1770 г. 

6. b. A peremartoni, berhidaiéskiskovácsi csizmadiacéh behívó
táblájának hátoldala. 

6. b. Rückseite der Einberufungstafel der Schuhmacherzunft 
von Peremarton, Berhida und Kiskovácsi. 

6. b. Le revers du tableau de convocation des corporations 
des bottiers de Peremarton, de Berhida et de Kis
kovácsi. 

6ь. Обратная сторона призывной доски гильдии сапожников, 
ее. Перемартон, Берхида и Кишковачи. 
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7. a. A tapolcafői csizmadiacéh behívótáblája. 
7. a. Einberufungstafel der Schuhmacherzunft von Tapolcafő. 
7. a. Le tableau de convocation de la corporation des bot

tiers de Tapolcafő. 
la. Призывная доска гильдии сапожников с. Танольцафё. 

martoni, berhidai és kiskovácsi csizmadia mesterek 
szép, domborúan faragott szegélyű intarziás behívó
táblája. Alakja már teljesen eltávolodott a hosszú
kás pajzsformától, inkább széles szív alakra emlé
keztet, alul nyélszerű nyúlvánnyal, felül zsinór be
fűzésére szolgáló furattal. Elülső, oldala világos fa-
berakással a csizmadia mesterség szokásos jelvé
nyét mutatja: csizmát, musta és bicskia kíséreté
ben. Hátsó oldalára felül kis cipő rajza van be
vésve. Tőle jobbra és balra évszám: 17-70. A hátsó 
lap egyébként teljesen sima47 (6/a és 6/b kép). 

Hasonlóan széles, barokk vonalú, domborúan fa
ragott szegélyű fatáblácska a tapolcafői csizmadia
céh sérült behívó jelvénye, felül nyélszerű átfúrt 
végű nyúlvánnyal, amelybe bojtban végződő, szí
nes, sodrott zsinór van fűzve. Az első lapjára fes
tett ábrázolás nem vehető ki. A tábla teljesen sima, 
hátsó lapján a lekopott festésből mindössze egy 
nagy musta körvonalaira lehet következtetni48 (7/a 
és 7/b kép). 

Ugyancsak ebbe a széles alakú, faragott szegélyű 
típusba sorolható a szentgáli takácscéh ízléses, ro
kokó vonalú sötétbarna fatáblája. Elülső oldalán 
domborúan faragott felirat: „SZ GA NE TA CZ TA" 
(Szentgáli Nemes Takács Czéh Táblája). Alatta 3, 
háromszögben összeállított vetélő domborúan kifa
ragott képe. A háromszög közepén a tábla ízléses, 
gondos kivitelétől durván elütő bevéséssel évszám: 

7. b. A tapolcafői csizmadiacéh behivótáblájának hátoldala. 
7. b. Rückseite der Einberufungstafe der Schuhmacherzunft 

von Tapolcafő. 
7. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des bottiers de Tapolcafő. 
76. Обратная сторона признывной доски гильдии сапожн-

ков с. Таполыдафё. 

1801 vagy 1810. A díszes szegélyfaragvány az egyéb
ként sima hátsó lap alján magyaros, virágos, leveles, 
tulipános díszítménybe inegy át, a tábla felső részén 
pedig, mindkét oldalon kis, négykaréj os rozettába 
torkollik, amelyhez erős vaskarika csatlakozik49 

(8/a és 8/b kép). 
Egyszerű barokkos tükörkeretre emlékeztető táb

lájuk volt a veszprémi molnároknak. Két teljesen 
egyforma táblájuk maradt fenn 1797-ből. Faragott 
szegélyük piros, lapjuk kék. Mindkettő közepén 
domború fehér malomkerék, fölötte nyitott körző 
(cirkálom), alatta pedig rövidített domború felirat, 
aranyozott betűkkel: W. M. С (Weszprémi Molnár 
Céh) és az évszám: 1797. Egyetlen különbség a két 
tábla között az, hogy míg az egyiken hat, a mási
kon négy küllője van a malomkeréknek. A táblák 
kékre festett hátulsó oldala teljesen sima. Jól lát
hatók rajtuk a piros viaszpecsétek nyomai, ame
lyekkel a céhmester hirdetéseit a táblára felerősí
tették. A két teljesen egyforma, egy évben készült 
tábla arra példa, hogy olyan céheknél, ahol a mes
terek egymástól távol laktak — és ez a molnár cé
hekre különösen jellemző volt — egyszerre több 
táblát is járattak50 (9/a, 9/b, 10 a és 10/b kép). 

Az építészet ún. „kötényes" ablakkereteire emlé
keztető, copfstílusú egyszerű fatábla a devecseri 
szűcscéh behívó jelvénye. Elülső lapjára a szűcsök 
általánosan elterjedt jelvényét vésték be; kereszt-
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8. a. A szentgáli takácscéh behívótáblája. 
8. a. Einberufungstafel der Weberzunft von Szentgál 
8. a. Le tableau de convocation de la corporation des tisse

rands de Szentgál. 
Sa. Призывная доска сентгальской гильдии ткачейс 

8. b . A szentgáli takácscéh behívótáblájának hátoldala. 
8. b. Rückseite der Einberufungstafel der Weberzunft von 

Szentgál. 
8. b. Le xevers du tableau de convocation de la corpora

tion des tisserands de Szentgál. 
86. Обратная сторона призывной доски сентгалской гильиди 

ткачей. 

9. a. A veszprémi molnárcéh behívótáblája 1797-ből. 
9. a. Einberufungstafel der Müllerzunft von Veszprém aus 

dem J. 1797. 
9. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

meuniers de Veszprém, de 1797. 
Qa. Призывная доска веспремской гильдии мельников, 

1797 г. 

9. b. A veszprémi molnárcéh behívótáblájának hátoldala. 
9. b. Rückseite der Einberufungstafel der Müller zunft von 

Veszprém 
9. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des meuniers de Veszprém. 
96. Обратная сторона призывной доски веспремской гиль

дии мельников. 
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10. a. A veszprémi molnárcéh. behívótáblája 1797-ből. 
10. a. Einberufungstafel der Müllerzunft von Veszprém aus 

dem J. 1797. 
10. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

meuniers de Veszprém, de 1797. 
10a. Призывная доска веспремской гильдии мельников, 1797 г 

tel díszített korona alatt két primitív felfogásban 
megrajzolt kinyújtott nyelvű ágaskodó oroszlán 
prémdarabot tart. Hátsó oldalán bevésett felirat: 
„D S CZ T" (Devecseri Szűcs Czéh Táblája), alatta: 
181551 (И/а és Ujb kép). 

A behívótáblák külön csoportját jelentik azok, 
amelyeket az írásbeli közlemények elhelyezésére 
zárható kis rekesszel láttak el. Ilyen a veszprémi 
szabócóh zöldre festett, keményfából készült barok
kos, pajzs alakú, vaspántokkal ellátott táblája. 
Mindkét oldalára újabb típusú, fehér számokkal 
az 1746-os évszámot festették. Valószínűleg ekkor 
készülhetett, a pajzsalak vonalai legalábbis erre 
mutatnak. Alsó fele felhajtható. Ez alá helyezték 
el a hivatalos meghívó írást. A fedél egy retesszel 
a tábla alsó részéhez rögzíthető. Karikája hiány
zik52 (12/a és 12/b kép). 

Minden bizonnyal hirdető táblának, az írásbeli 
üzenetek szétküldésére használták a veszprémi 
ácsok azt az egyik szélén nyitott, könyv alakú fa-
tokot is, amelynek két tábláját érdekes, eredeti né
pies felfogású faragás díszíti. Az elülső lapján pon
tozással díszített alapon makkos tölgyfaágak és 

egyéb díszítmények között ácsszerszámok láthatók: 
szekerce, keresztvágó fűrész, kötőfejsze, bárd, de
rékszög, keresztfejsze, ácskapcsok stb. Alul két 
férfialak egy rudat emel bakokra helyezett gerenda 

10. b. A veszprémi molnárcéh behívótáblának hátoldala. 
10. b. Rückseite der Einberufungstafel der Müllerzunft von 

Veszprém. 
10. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des meuniers de Veszprém. 
10ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гильдии 

мельников. 

fölé. A hátsó lapján makkos tölgyfaág és más nö
vényi díszítmények között középen kereszt alakú 
faragás, fent madár, csőrében makkos tölgyfaággal 
E. és J. betűkkel, alul madár és puskás vadász. 
A faragott motívumok és alakok kompozíciója a 
népi pásztorművészettel, leginkább az ún. tükrösök
kel mutat közeli rokonságot53 (13/a és 13/b kép). 

A Veszprém megyei céhbehívó táblák legérdeke
sebb, speciális csoportját képviselik az óralappal 
és mutatóval ellátott, gyakran egyenesen kerek 
óraformájúra készített behívójelvények. Ezzel az 
ötletes, praktikus megoldással Veszprém megyén 
kívül alig találkozunk. A táblára óralapot véstek be, 
vagy rézóralapot szereltek rá és a mutató beállítá
sával jelezték, hogy mikor kezdődik a szóban forgó 
összejövetel. Ilyen a veszprémi tobakcéh egyszerű, 
barokk szegélyű, eredetileg festett fatáblája 1800-ból. 
A pajzs felső csücske zsinór áthúzására szolgáló 
lyukkal van ellátva. Előlapján óralap, bevésett ró
mai számokkal, közepén vasgombbal. Mutatója 
hiányzik. Az óralap fölött bevésett, rövidített fel
irat: „A V:N:T:C:T:" (A Veszprémi Nemes Tobak 
Céh Táblája), alatta évszám: АО 1800. A tábla má
sik oldala néprajzi és eszköztörténeti szempontból 
Igen érdekes. Egészen primitív, eredeti, népies fel
fogásban pipázó tobakmester képét vésték rá, fe
jén bokrétás kalappal, amint cserzőkádban áll, bal-
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11. a. A devecseri szücscéh behívótáblája 1815-ből 
H .a . Einberufungstafel der Kürschnerzunft von Devecser aus 

dem J. 1815. 
11. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

pelletiers de Devecser, de 1815. 
IIa. Призывная доска ведечерской гильдии скорняков, 1815. 

11. b. A devecseri szücscéh behívótáblájának hátoldala. 
11. b. Rückseite der Einberufungstafel der Kürschnerzunft 

von Devecser. 
11. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des pelletiers de Devecser. 
11ь. Обратная сторона призывной доски девечерской гильдии 

скорняков. 



12. a. A veszprémi szabócéh behfvótáblája 1746-ból. 
12. a. Einberufungstafel der Schneiderzunft von Veszprém aus 

dem J. 1746. 
12. a. Le tableau de convocation de la corporation des tail

leurs de Veszprém, de 1746. 
12a. Призывная доска веспремской гильдии портных, 1746 г. 

12. b. A veszprémi szabócéh behivótáblájának hátoldala. 
12. b. Rückseite der Einberufungstafel der Schneiderzunft 

von Veszprém. 
12. b. Le revers du tableau de convocation de la 

corporation des tailleurs de Veszprém. 
126. Обратная сторона призывной доски веспремской гиль

дии портных. 
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13. a. A veszprémi ácscéh behívótáblája. 
13. a. Einberufungstafel der Zimmermannzunft von Veszprém. 
13. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

charpentiers de Veszprém. 
13a. Призывная доска веспремской гильдии плотников. 

13. b. A veszprémi ácscéh behivótáblájának hátoldala. 
13. b. Rückseite der Einberufungstafel der Zimmermannzunft 

von Veszprém. 
13. b. Le revers du tableau de convocation de la corporation 

des charpentiers de Veszprém. 
13ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гильдии 

плотников. 



14. a. A veszprémi tobakcéh behívótáblája 1800-ból. 
14. a. Einberufungstafel der Weißgerberzunft von Veszprém 

aus dem J. 1800. 
14. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

mégissiers de Veszprém, de 1800. 
14a. Призывная доска веспремской гильдии сыромятников, 

1800 г. 

jában kétágú villát tart. Lent ún. „szünülőbak", két-
nyelű, hajlított húsolókés, a kutyatrágya összegyűj
tésére szolgáló veder és a tobakmesterség egyéb 
szerszámai54 (14/a és 14/b kép). 

Ugyancsak réz óralappal és mutatóval látták el 
feketére festett egyszerű barokkos, szív alakú táb
lájukat a veszprémi fazekasok is. À rézveretes 
pajzsformájú tábla rézkarikán függ, hátlapján a 
híradás befogadására szolgáló rézkerettel55 (15/a és 
15/b kép). 

A veszprémi csapócéh táblája is hasonló. A réz-
keretezésű, rézkarikával ellátott egyszerű félkörben 
végződő fekete fa tábla első lapjára két kis rézlapot 
szegeztek. A felsőn felirat: „V. Cs. Cz. T." (Veszp
rémi Csapó Czéh Táblája.), az alsón évszám: 1836. 
A felirat és az évszám alatt réz óralap, arab szá
mokkal és mutatóval56 16. kép). 

Valószínű, hogy a veszprémi csapócéhé volt a 
Bakonyi Múzeum egy másik óralappal ellátott táb
lája is, amely világos barna esztergált fából készült, 
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14. b. A veszprémi tobakcéh behívótáblájának hátoldala.. 
14. b. Rückseite der Einberufungstafel der Weißgerberzunft 

von Veszprém. 
14. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des mégissiers de Veszprém. 
14ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гиль

дии сыромятников. 

alul szív alakú nyúlvánnyal, fent sárgaréz kariká
val. Elülső lapjának mélyedésébe van elhelyezve a 
réz óralap. Mutatója hiányzik. Hátulsó lapján két 
kör alakú vájattal kerítve kulccsal felnyitható réz
keret foglal helyet57 (17/a és 17/b kép). 

Bizonyára a veszprémi csapók táblájának a min
tájára készült a várpalotai csapók óralappal és mu
tatóval ellátott kerek óra alakú réztáblája is, tete
jén korona alakú díszítéssel. Hátsó oldalán felirat: 
P. C. C. (Palotai Csapó Céh) és az évszám: 184458 

(18/a és 18/b kép). 
Külön figyelmet igényel iparművészeti és nép

rajzi szempontból egyaránt a tapolcafői takácscéh 
1817-ben készült behívó jelvénye. A kor klasszici
záló, copf-empire stílusát eredeti, provinciális fel
fogásban tükrözi, ízes, népies elemekkel átszőve. 
A gazdagon faragott négy lábon álló 25 cm magas, 
16,5 cm széles és 4 om mély, keményfából készült 
jelvény valóságos kis bútordarab. Alakja a XVIII— 
XIX. század fordulójának lábon álló kályháira, dí-
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15. a. A veszprémi fazekascéh behívótáblája. 
15. a. Einberufungstafel der Töpferzunft von Veszprém. 
15. a. Le tableau de convocation de la corporation des po

tiers de Veszprém. 

15a. Призывная доска веспремской гильдии гончаров. 

Ili 

15. b. A veszprémi fazekascéh behívótáblájának hátoldala. 
15. b. Rückseite der Einberufungstafel der Töpferzunft von 

Veszprém. 
15. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des potiers de Veszprém. 
15ь. Обратная сторона призывной доски веспремской ги ль 

дии гончаров. 

16. A veszprémi csapócéh behívótáblája 1836-ból. 
16. Einberufungstafel der Walkerzunft von Veszprém. 
16. Le tableau de convocation de la corporation des 

foulons de Veszprém, de 1836. 
16. Призывная доска веспремской гильдии сукновалов, 

1836 г. 

szes óráira és írószekrényeire emlékeztet, sőt felfelé 
keskenyedő, obeliszkszerű vonalával a klasszicizáló 
síremlékek és antikizáló postamentumokra helyezett 
díszkutak körvonalait juttatja eszünkbe. A gúla 
csúcsa mindkét oldalon a copf stílusra annyira jel
lemző 6 szirmos, karéj os rozettában végződik, 
amelyből jobbra és balra a szokásos levélfüzér he
lyett — egyedülállóan ötletes megoldással — egy-
egy takácsvetélő indul ki. A rozetta és a két vetélő 
által bezárt sátortető alatt a jelvény első oldalára 
kétlábon álló, kinyújtott nyelvű, sörényes oroszlán 
alakját faragták ki. Jobb mellső lábának marká
ban széles görbe kardot, baljában fonálgombolyagot 
tart. Az egyik markában kardot tartó, ágaskodó 
oroszlán, a magyar nemesi címerek jellegzetes, hősi, 
harcos alakja, másik markában fonalgombolyaggal, 
takácsvetélők között, érdekes, kedvesen humoros, 
de igen találó kifejezője a XIX. század eleji Ma
gyarország kisvárosi^falusi kurtanemes-iparos tár
sadalmának, a nemesi és polgári életforma speciáli
san magyar összefonódásának. Az oroszlán alakja 
alatt szélesebbre kinyúló, hosszúkás, téglalap alakú 
táblán rövidített felirat: „Т. Т. С. T." (Tapolcaifői 
Takács Céh Táblája). Az egész ugyancsak tégla-
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17. a. A veszprémi csapócéh behívótáblája. 
17. a. Einberufungstafel der Walkerzunft von Veszprém. 
17. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

foulons de Veszprém. 
17a. Призывная доска веспремской гилдии сукновалов. 

17. b. A veszprémi csapócéh behívotáblájának hátoldala. 
17. b. Rückseite der Einberufungstafel der Walkerzunft von 

Veszprém. 
17. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des foulons de Veszprém. 
17ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гиль

дии сукновалов. 

18. a. A várpalotai csapócéh behívótáblája 1844-ből. 
18. a. Einberufungstafel der Walkerzunft von Várpalota aus 

dem J. 1844. 
18. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

foulons de Várpalota, de 1884. 
18a. Призывная доска гильдии сукновалов Варпалоты, 1844 г. 

18. b. A várpalotai csapócéh behívótáblájának hátoldala. 
18. b. Rückseite der Walkerzunft von Várpalota. 
18. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des foulons de Várpalota. 
18ь. Обратная сторона призывной доски гильдии сукновалов 

Варпалоты. 



i9 a A tapolcafői takácscéh behívótáblája 1817-b61. 
19Í a. Einberufungstafel der Weberzunft von Tapolcafó aus 

dem J. 1817. 
19. a. Le tableau de convocation de la corporation des 

tisserands de Tapolcafó, de 1817. 
19a. Призывная доска гильдии ткачей Тапольцафё, 1817 г. 

19 b A tapolcafői takácscéh behívótáblájának hátoldala. 
19.'b.' Rückseite der Einberufungstafel der Weberzunft von 

Tapolcafó. 
19. b. Le revers du tableau convocation de la corporation 

des tisserands de Tapolcafó. 
19 b, Обратная сторона гильдии ткачей Запольцафё, 



20. a. A pápai fazekascéh behívótáblája 1714-b61. 
20. a. Einberufungstafel der Töpferzunft von Pápa aus dem 

J. 1714. 
20. a. Le tableau de convocation de la corporation des po

tiers de Pápa, de 1714. 
20a. Призывная доска гильдии гончаров г. Папа, 1714 г. 

alakú, de még szélesebb talapzatról emelkedik ki, 
amely négy kifelé álló lábacskán áll. A talapzat 
írásbeli üzenet befogadására szolgáló, üres rekeszt 
rejt magában, amelyet elhúzható falemez takar. 
A hátsó oldalon magyaros öltözetű, zsinóros zekés, 
szűk nadrágos, csizmás, hosszúhajú, kucsmás ta
kácsmester kifaragott alakja áll, mindkét kezével 
fonálgombolyagot tart. Az alatta elhelyezkedő, tég
lalap alakú táblán évszám: 1817., a talapzat üres 
rekeszének fedőlapján függőleges vonalkázású, mér
tani szegély díszítmény. A jelvény csúcsán nagy 
vaskarika. A tapolcafői takácscéh behívó jelvénye 
egyik legszebb példája a felülről érkező egyetemes 
európai stílusáramlat és a falusi népművészet sze
rencsés szintézisének59 (19/a és 19/Ъ kép). 

20. b. A pápai fazekascéh behívótáblájának hátoldala. 
20. b. Rückseite der Einberufungstafel der Töpferzunft von 

Pápa. 
20. b. Le revers du tableau de convocation de la corpora

tion des potiers de Pápa. 
20ь. Обратная сторона призывной доски гильдии гончаров г. 

Папа. 

A másik, különösem figyelemre méltó darab a 
pápai fazekascéh egy évszázaddal élőbbről szár
mazó behívó táblája. Fehérmázas cserépből készült, 
és mint ilyen, egészen egyedülálló a többszáz ismert 
magyarországi behívó tábla között. Szív alakú paj
zsának felső átfúrt fogantyúján kettős, zöld bojtban 
végződő zsinór van átfűzve. Alsó csücskéből kis 
darab letörött. Eülülső oldalán barna és halvány
zöld párhuzamos vonalaik, és alul elhelyezkedő hul
lámvonal között barna színű felirat: „PAPAI: NE
MES: FAZEKAS CEH: ANNO: 1714" A hullámvo
nal alatt piros és zöld színű, magyaros, népies vi
rágdíszítés. Másik oldalán piros színű, barna ten
gelyű fazekas korongon kétfülű, zöld virágtartó 
edényben stlizált, zöldleveles, piros virágcsokor, kö-
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21. A veszprémi szücscéh legénytáblája 1854-ből. 
21 . Gesellentafel der Kürschnerzunft von Veszprém aus dem J . 

1854 
21 . Le tab leau de compagnon de la corpora t ion des 

pel let iers de Veszprém, de 1854. 
2 1 . Доска подмастерьев веспремской гильдии скорняков. 

zepén tulipánnal. Jobbról, balról egy-egy hatalmas 
szekfű. A korong mellett egy-egy barna íakés, a 
fazekas mesterség másik jellegzetes szerszáma. Szí
nezésével, népies virágdísz motívumaival, a XV— 
XVII. századi fazekaskorong ábrázolásával a régi 
magyar keramikának — már csak alakjánál és ren
deltetésénél fogva is — érdekes darabja60 (20/a és 
20,/Ъ kép). 

Szívformájú, kisméretű behívójelvény volt a 
veszprémi szűcscéh ún. legén у tábla ja, felül sárga
réz karikával, színes, sallangosvégű fonott szíjra 
kötve. A domború, vörösréz lemez szív egyik olda
lán L. В., a másikon S. Z. betűk olvashatók. Mind
két monogram alatt évszám: 185461 (21. kép). 

Kerek, mindkét oldalán faragott felirattal ellátott 

22. a. A veszprémi csutorás- és tobakipartestület behívótáblája 
1884-ből. 

22. a. Einberufungstafel der Feldflaschenmacher- und Weiß
gerberinnung von Veszprém aus dem J. 1884. 

22. a. Le t ab l eau de convocat ion des corps de mé t i e r s des 
t o u r n e u r s de gourde et des mégissiers de Veszprém, 
de 1884. 

22a. Призывная доска веспремской гильдии дубильщиков и 
сыромятников; 1884 г. 

22. b . A veszprémi csutorás és tobakipartestület behívótáblájának 
hátoldala. 

22. b . Rückseite der Einberufungstafel der Feldflaschenmacher-
und Weißgerberinnung von Veszprém. 

22. b . Le reve r s du t ab leau de convocat ion du corps des 
mé t i e r s des t o u r n e u r s de gourde et des mégissiers 
de Veszprém. 

22ь. Обратная сторона призывной доски веспремской гильдии 
дубильщиков и сыромятников. 
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táblát használt a veszprémi csutorás és tobak ipar
testület. A tábla formája csutorára emlékeztet, felül 
vaskarikával ellátva. Elülső lapján körbefutó, dom
ború felírás: CSUTORÁS ÉS TOBAK hátsó lapján: 
TESTÜLET TÁBLÁJA. 1884. Mindkét oldalon le
vélkoszorú és más faragott díszítmény. Az összes 
táblák közül ez a legújabb62 (22/a és 22/b kép). 

Végül az egyetlen valóban nyeles Veszprém me
gyei céhtábla a pápai cipészcéh XIX. századi név
sor táblája. Az átfúrt nyéllel együtt 42 cm hosszú 
fatáblának mindkét oldalára papírlapot ragasztot
tak a következő címfelirattal: К. K. Szabadalmazott 
Pápa Városának Cipes Mester Urak Nev sora. 
Utána 58 mesternév felsorolása.63 

Az isimertetett 23 db veszprémi és Veszprém me
gyei céhbehívó tábla közül 18-at a veszprémi Ba
konyi Múzeum, 5-öt pedig a Magyar Néprajzi Mú
zeum őriz. 

A 23 tábla közül 11 db minden valószínűség sze
rint Veszprém városából való, 4 db Devecserből, 
2—2 db Pápáról és Tapolcafőről, 1—1 db pedig Vár
palotáról, Szentgálról, Peremartonból és Tósokbe-
réndről. 

Szakmák szerint 3—3 db csizmadia, takács és 
csapó, 2—2 db szűcs, fazekas, molnár és szabó, 
1—1 db pedig ács, lakatos, bognár-pintér, csutorás, 
tobak és cipész céheké volt. 

A táblák jellemző mérete általában 20—25 X 15— 
19 cm között mozog. A legnagyobb méretek 28X19, 
és 27X21 cm a legkisebb méret 10X9,5 cm. Anya
guk — figyelembe véve a fában gazdag Bakonyt — 
túlnyomóan fa, még pedig a 23 tábla közül 8 db fa
ragott, 4 db festett, 4 db faragott és festett, 1 db fa

ragott berakásos, 3 db rézveretes fa, 1 db sárgaréz, 
1 db vörösréz, 1 db pedig agyagból készült. 

Készítésük idejét tekintve 1 tábla évszámfelirata 
a XVII. századra utal, 9 db a XVIII. században, 
4 db a XIX. század első negyedében, 2 db a század 
második negyedében, 3 db a század második felé
ben készült. A 4 évszám nélküli tábla is minden 
valószínűség szerint a XIX. századból való. 

A táblák közül csak kettőre írták ki pontosan a 
helység feltüntetésével a céh nevét, jónéhányon 
csak rövidített betűkkel jelezték. Akad olyan is, 
amelyen a mesterség és évszám megjelölésén kívül 
még a tábla szó is szerepel, de a céh székhelyére 
nincs semmi utalás. 10 táblán pedig az esetleges év
számon, vagy néhány kezdőbetűn kívül, (amelyek 
viszont nem a céhre, hanem valószínűleg az akkori 
céhmesterek nevére vonatkoztak) semmiféle meg
jelölés sem található, amely elárulná, hogy a táb
lák melyik helységből valók. Érthető is, hogy erre 
nem helyeztek súlyt, mert hiszen — szöges ellen
tétben a céhpecsétekkel — a foehívótáblák haszná
lata kifejezetten a céh székhelyének területére szo
rítkozott. 

A 23 tábla közül 15 figurálisán is megjeleníti a 
mesterség jelvényeit, a többi — és ezek főképp a 
legújabbak — már minden szemléltető és díszítő 
szándék nélkül csak az írásbeli üzenetküldés prak
tikus célját szolgálja. 

A veszprémi és Veszprém megyei céhbehívótáblák 
gazdag néprajzi, iparművészeti, eszköztörténeti és 
heraldikai vonatkozásaikkal értékes emlékei a ma
gyar művelődéstörténetnek. 

Nagybákay Péter 
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Einberufungstafeln der Zünfte aus Veszprém und Komitat Veszprém 

Aus der Reihe der überbliebenen Zunftgegen
stände der Stadt und des Komitates Veszprém wer
den nun — nach den im Bd. I. unserer Mitteilun
gen bereits publizierten Petschaften der Zünfte — 
in diesem Aufsatz die Einberufungstafeln behan
delt. 

Die Einberufungstafel war ein wichtiges Macht
zeichen, eine Art Wappen der Zunft. Sie diente vor 
allem zur Zusammenrufung der Mitglieder der 
Zunft durch Herumtragen deren zu Versammlun
gen, Totenfeier, Prozessionen, oder aus sonstigen 
Grund. Die uralte, mittelalterliche Art der Über
gabe der Botschaften mittels Herumtragen und Vor
weisen eines Zeichens wurde durch den Einbe
rufungstafeln und die „Tafelumführung" (ung. 
„táblajáratás") aufbewahrt. Anlässlich der Ver
öffentlichung der 23 Einberufungstafeln — haupt
sächlich aus dem 18. und 19. Jahrhundert — wird 
der Ursprung der Einberufungstafeln, die Entwick
lung ihrer Typen und Veränderung ihrer Funktion 

Plaques de convocation des corporations de 

Après la publication des cachets de corporations, 
parue dans le volume précédent de notre Bulletin, 
l'étude présente s'occupe des tableaux, servant à 
convoquer les membres des corporations, qui font 
partie du riche trésor des monuments des corpo
rations de Veszprém et du comitat de Veszprém. 
Le tableau était l'une des enseignes importantes, 
du pouvoir des corporations, leur emblème et leur 
sceptre. Elles servaient en premier lieu à convoquer 
les membres de la corporation à un enterrement, à 
une procession ou à d'autres buts. Le tableau de 
convocation, c'est à dire la coutume de faire circuler 
le tableau, a conservé l'ancienne coutume médié
vale de porter un message en faisant circuler et 
exhiber un emblème. En présentant les 23 tableaux 
de convocation, qui nous sont restés surtout du 
XVIIIe et du XIXe siècles, l'auteur retrace som
mairement l'origine des tableaux de convocation, 
l'évolution du type et le changement de ses fonc
tions. Il met en relief l'importance spéciale qu'il a 

in grossen Zügen geschildert. Ihre spezielle Bedeu
tung in Ungarn wird betont. Bei der eingehenden 
Behandlung wird auf die heraldische Traditionen 
bewahrende Linienführung (Schneiderzunft von 
Deveeser, 1715.), auf den auffalenden provinziellen 
Stil (Tafel der Weberzunft von Tapolcafő vom Jahre 
1817 in Zopfstil), auf die werkzeuggeschichtlichen 
Beziehungen der auf den Einberufungstafeln dar
gestellten Werkzeuge (Weißgerberzunft aus Veszp
rém, 1800.) und auf die interessant originellen Er
scheinungsformen der Elemente und der Konzep
tion der ornamentalen Volkskunst (Zimmermann
zunft von Veszprém, Töpferzunft aus Pápa, 1714.) 
einzelner Stücke hingewiesen. 

Viele der hier auch photographisch dargestellten 
Einberufungstafeln stammen aus den Dörfern und 
Marktflecken des Komitates, welcher Umstand wie
der die weite Verbreitung des Zunftwesens im Ko
mitat Veszprém beweist. 

Péter Nagybákay 

de Veszprém et du comitat de Veszprém 

revêtu en Hongrie. En décrivant les tableaux en 
détails, l'auteur fait le jour sur les traits des di
vers pièces conservant les traditions héraldiques 
(corporation des tailleurs de Deveeser, de 1715), sur 
son style particulier d'un goût provincial (l'emb
lème d'appel de style Louis XVI, dit „copf", de 
l'année 1817, de la corporation des tisserands de 
Tapolcafő) les rapport des instruments représen
tés avec l'histoire des outils (corporation des rné-
gissiers de Veszprém, 1800) et sur les manières dans 
lesquelles sont présents les éléments décoratifs et la 
conception de l'art populaire (corporation des char
pentiers de Veszprém, corporation des potiers de 
Pápa, 1714). La plupart des tableaux de convocation, 
illustrées aussi de photograhies, proviennent des 
villages et bourgades du comitat, ce qui prouve la 
large diffusion de l'industrie corporative dans le 
comitat de Veszprém. 

Péter Nagybákay 
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П Р И З Ы В Н Ы Е Д О С К И Г И Д Ь Д И И И З В Е С П Р Е М А И И З 
К О М И Т А Т А В Е С П Р Е М 

Из числа богатых памятников гильдий Веспрема и 
комитата Веспрем, после описания печатей гильдий, 
опубликованного в предыдущем томе наших Сооб
щений, данный очерк знакомит читателей с так на
зываемыми призывными досками гильдий. Призыв
ная доска была одним из знаков власти гильдии, ее 
гербом и скипетром. В первую очередь она служила 
для того, чтобы, обносив ее, созвать членов гильдии 
на собрание гильдии, на похороны, процессию или же 
для прочих целей. Древний средневековый обычай 
передачи сообщения сохранился в форме призывной 
доски, относительно в обносе доски. Описанием 23 
призывных досок, дошедших к нам главным образом 
из 18-го и 19-го веков, в очерке дается схематический 
обзор о происхождении призывных досок гильдий, 
о их типах и развитии, как и об изменении их функ
ции. Подчеркивается их специальное значение в Вен
грии. В порядке подробного описания досок освеща

ются линии, сохранящие геральдические традиции 
(гильдия портных с. Девечер, 1715 г.), стиль приклад
ного искусства особого провинциального вкуса 
(призывной знак гильдии ткачев с. Тапольцафё 1817 
года в переукрашенном стиле), отношения изображен
ных на досках орудий к истории средств труда (гиль
дия шляпочников Веспрема, 1800 г.), как и интерес
ные, оригинальные формы появления орнаментных 
элементов и концепций народного искусства (гиль
дия плотников, гильдия гончаров, Папа, 1714 г.). 

Значительная часть призывных досок гильдий, 
изображенных и на фотоснимках, происходит из 
сел и сельских городов комитата, и это обстоя
тельство вновь доказывает широкое распространение 
промышленности в организационных формах гиль
дий в комитате Веспрем. 

ПЕТЕР НАДЬБАКАИ 
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