
Veszprémi és Veszprém megyei céhzászlók, céhlámpák 
és egyéb céhjelvényes emlékek 

A Veszprém megyei Múzeumok Közleményeiben 
Veszprém város és megye tárgyi céhemlékei közül sor
ban megjelentek a pecsétnyomók, behívótáblák, céh
korsók, illetve céhedények, valamint a céhládák ismer
tetései. Ez a tanulmány a céhzászlókkal, a céhek teme
tési felszerelésével: a Szent Mihály lovával és céhlám
pákkal, a szállásjelvényekkel, illetve cégérekkel, és a 
céhjelvényes bútorokkal foglalkozik. Az 1961-ben meg
indult feldolgozás folyamán utólag felbukkant darabok
nak, illetve a Balatoni Múzeum gyűjtőterülete, a volt 
Zala megyei keszthelyi, tapolcai és sümegi járás céh
anyagának kataszteri formában történő közlésével be 
is fejeződik a tárgyi céhemlékek ismertetése. Új felada
tot jelent majd a Veszprém megyei céhek írásos anyagá
nak publikálása. 

I. CÉHZÁSZLÓK 
1. A ZÁSZLÓK EREDETE ÉS FOGALMA 

A rúdra erősített színes kelme, a zászló — akárcsak a pajzs
ból, sisakból és sisakdíszből álló címer — eredetileg prakti
kus hadijelvény volt. A csapat előtt vitték, alája gyülekeztek 
a harcosok (zászlóalj) és a hangtalan vezénylet eszközéül 
szolgált. A harci egység helyét jelezte és a zászlóval való jel
adás szükség esetén a vezényszót és a kürtjelzést is helyette
sítette. 

Már a rómaiak is használták a rúdra erősített hadijelvé
nyeket, de a népvándorláskor nomád fejedelmeinek is volt 
már zászlaja. A plasztikus hadijelvény (sas, sárkány, kereszt) 
lassanként elmaradt a rúd végéről, és képe rákerült a lebegő 
textíliára.1 

Az első hadizászló az ún. „gonfanon" rúdra, vagy lánd
zsára erősített, rendszerint több csíkban végződő, hosszú 
színes textildarab volt, melynek hosszanti tengelye a rúdjá-
val derékszöget zár be. A címerek elterjedése előtti időben 
használták. Később jelvény vagy címer elhelyezésére alkal
masabb zászlófajta alakult ki, az ún. „Banner", „bannière" .2 

Négyszögletes lapjának a rúddal párhuzamos oldala hosz-
szabb, mint a szélessége, csak később, a XIV. században ter
jed el a négyzetforma. A jelvény vagy a címeralak itt párhu
zamosan helyezkedik el a rúddal és a rúd felé néz. Ha felül 
keskeny csíkba szabott, akkor „pennon" a neve.3 Ez a XV. 
század tipikus zászlóformája. 

A XV—XVI. században a kis, keskeny, háromszögletű 
zászlócskák (Fähnlein, Wimpel) jönnek divatba, majd a 
nagy, háromszögletű (Stander), illetve a fecskefarkú zász
lók (Doppelstander), amelyeken már szentek képei és jel
mondatok is láthatók. Végül a Nagy Konstantin-féle biro
dalmi zászló, az ún. labarum alakját szigorúan őrző, kereszt
fára erősített, végükön több csíkba szabott, egyházi jellegű 
körmeneti zászlók (Vortrags- oder Prozessionsfahne) .4 

A magyar zászló (Fahne) és lobogó (Flagge, pavillon) szó 

használata gyakran még a szaknyelvben sem következetes. 
A kettő között pedig lényeges különbség van. Zászlónak azt 
a színes, jelvényt ábrázoló kelmét nevezzük, amely szegek
kel, vagy szalagokkal zászlórúdra, vagy kopjára van erő
sítve és amely rendszerint kézben hordozható. Ezzel szem
ben a lobogót helyhez kötött árbocra, vagy őrfára zsinór 
segítségével vonják fel. Elterjedését csak a rendszeres tenger
hajózás kialakulása tette általánossá.5 

2. A NYUGAT-EURÓPAI CÉHZÁSZLÓK 
Az első céhzászlók is kifejezetten hadizászlók voltak, hi

szen Nyugaton a bannièrek használata szorosan összefügg a 
városok katonai védelmének megszervezésével. Ebben pedig 
az elsőrendű szerepet éppen a céhek játszották. 

Már 1240-ből ismeretes egy csizmával díszített céhzászló 
ábrázolás a chartres-i székesegyház egyik ablakán. Svájcban, 
Baselben 1272-ben írták elő a céhzászlók használatát.6 

A flandriai városok (Bruges, Gand stb.) katonai szervezetei
ről a XIII. és XIV. század fordulóján pontos összeírásokat 
készítettek, amelyekből a kézműves céhek elsőrendű város
védelmi, hadi szerepe világosan kitűnik.7 Ebből az időből, 
a XIII—XIV. század fordulójáról maradtak fenn Gandban 
egy Szent János és Pál tiszteletére szentelt régi kápolnában 
azok a falfestmények, amelyek 7 különböző testület tagjait 
ábrázolják katonai felszerelésükkel és zászlójukkal. A hétből 
kettő még confraternitás megjelöléssel Szent György, illetve 
Szent Sebestyén nevét viseli, és tagjai számszeríjjászok és kézi 
íjjászok, (Gildes ou confréries du tir a l'arbalète sous la 
patronage de Saint Georges, Gildes de St. Sébastien ou 
confréries du tir a l'arc), a többi 5 viszont kifejezetten kéz
művescéhszervezet (corporation). 

A mészárosok és serfőzők zászlóján céhjelvények nem lát
hatók, ellenben a halászokén vörös alapon ezüst hal, a pé
kekén vörös alapon két egymással keresztberakott sütőlapát 
2—2 kenyérrel, a posztónyírókén pedig ugyancsak vörös ala
pon nyitott ezüst nyíróolló. A zászlók bannière-alakja (a 
rúddal párhuzamos oldal hosszabb, mint a szélesség), a 
harcosok viselete és fegyverzete még kifejezetten a XIII. 
századra utal.8 

A svájci céhzászlók is igen régiek, s bár több városban 
(Zürich, Freiburg stb.) nincs rá közvetlen bizonyíték, hogy 
eredetileg hadi rendeltetésűek voltak, mégis ezt kell feltéte
leznünk, elsősorban a baseli városvédelmi rendtartások alap
ján.9 

Baselből a XIV—XV. század fordulójáról két céhzászlót 
ismerünk. Az egyik a hajósoké, amely mint kőfaragvány 
— 2 keresztbetett csáklyával — a Szent Márton templom 
egyik pillérét díszíti.10 A másik a mészárosoké, amelyen 
ágaskodó kos látható egy gótikus templomi kórus-stallum 
támlájára faragva, a történeti múzeumban.11 Mindkét zászló 
pennon-formájú, azaz felül csíkba szabott. A XV. századból 
valók többek között a baseli borbélyok, kovácsok és szőlő
művesek zászlói is,12 de Bernből, Freiburgból és Zofingenből 
is maradtak fenn XV. századi, alakokkal és jelvényekkel 
festett céhzászlók.13 

Ugyancsak a XV. századból ismerjük a strassbourgi ko-
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vácsok zászlaját, amelyen a kovácsok ősi jelvénye a kalapács, 
a fogó és a kígyószerű sárkány képe látható.14 

Ezek alatt a zászlók alatt tettek eleget hadi kötelezettsé
güknek a céhtagok, a pontosan előírt helyen és időben gyü
lekezve városuk falainak védelmére. Sőt Svájcban még arra 
is akad példa, hogy a felfegyverzett céhek városukon kívüli 
hadjáratokban is részt vettek. Ezt bizonyítja a baseli szőlő
művescéh hadisátrának csúcsát díszítő zászló 1661-ből.15 

A nyugat-európai céhzászlóknak tehát eredetileg minden 
bizonnyal katonai, hadi rendeltetésük volt, bár már korán 
talákozunk olyan céhzászlókkal is, amelyek nem abból a 
célból készültek, hogy a harctereken lengessék őket, hanem 
amelyeket már eleve arra szántak, hogy vízszintes rúdon a 
céhházra kitűzzék. Erre mutat az a körülmény, hogy az 
ilyen zászlókon az alakok a vízszintes nyélhez képest egye
nesen, függőlegesen állnak. 

Hogy a céhzászlókat már korán ünnepélyes felvonuláso
kon is használták, az kitűnik pl. abból, hogy a velencei 
gyógyszerészek XV. századi zászlajának felirata úgy helyez
kedik el a zászlón, hogy az, ha a zászlórudat vállra fektetve 
ferde helyzetben vitték, olvasható legyen.16 

A céhzászló — mint általában minden zászló, azon túl, 
hogy katonai jelvényként használták, a közösség összetarto
zásának volt a jelképe. A katonai kivonulások mellett az 
ünnepélyes világi felvonulások dísze lett. Erre mutat az a 
körülmény is, hogy állítólag már IV. Károly császár ren
deletben szabályozta 1357-ben a díszmenetekben zászlók 
alatt felvonuló prágai céhek sorrendjét.17 Később természe
tesen az egyházi jellegű körmenetekre is ezek alatt a zászlók 
alatt vonultak a céhtagok, elsősorban az úrnapi körmenetre, 
amelyet 1317-ben rendelt el a római egyház.18 

1. Zászló tartóvasak és rudak a nagyvázsonyi Szent István templomban. 
1. Fahnenhalt-Querstangen und Fahnenschäfte in der St. Stefanskirche 

von Nagyvázsony. 
1. Support (en fer) et hampes de bannière dans l'église Saint Etienne de 

Nagyvázsony. 
1. Древки от знамен в надьважоньской церкви Святого Стефана. 

3. A MAGYARORSZÁGI CÉHZÁSZLÓK 

A középkori magyarországi céhek a nyugateurópaihoz 
hasonló katonai szervezettel védték városukat (Buda, 
Kolozsvár, Nagyenyed, Brassó, Kassa, Lőcse stb.).19 A vá
rosok egy-egy bástyájának neve mai napig fenntartotta a 
védelmi szervezet emlékét. (Halászbástya, Budán, — Szabó
bástya, Kolozsvárott —, Nagyenyeden 8 különféle mester
ségé stb.).20 A felfegyverzett céhek nálunk is zászló alatt 
vonultak ki. Ebből a korból azonban sajnos céhzászlónk 
nem maradt fenn. Egyetlen középkori magyarországi, 
„pennon" alakú céhzászlóábrázolást ismerünk, a Selmec
bányái mészároscéhét, amely M. S. mester két 1506-ban 
festett oltártáblaképén látható, de ezt is fenntartással kell 
kezelnünk, mert a képen megörökített zászlók céhzászló 
jellege nem minden kétséget kizáróan bizonyított.21 

Az eredetileg világi, hadi rendeltetésű céhzászlók Magyar
országon is szerepet kaptak az egyházi körmeneteken. A fel
támadási és úrnapi körmeneteken saját zászlójuk alatt vo
nultak fel az iparoscéhek. A reformáció idején ezek termé
szetesen elmaradtak, de az ellenreformáció megindulásával 
az egyház és állam előírásai és rendeletei következtében ál
talánossá vált az egyházi körmeneteken való részvétel. 
A hitbuzgó II. Ferdinánd uralkodása alatt 1624 körül Cseh-
és Morvaországban új céhzászlók készültek22 és mivel ek
korra a céhek városvédő, fegyveres szerepe már háttérbe 
szorult, a céhzászlók külső megjelenése egyházi jellegűvé 
kezd alakulni: a céhjelvények helyett a védőszentek képei 
foglalják el a zászlókon a főhelyet. A céh-, ország- vagy város
címerek kis, mellékes emblémává zsugorodnak. A céhzász
lókat már nem a céhházban, hanem a plébániatemplomokban 
őrzik. A céhzászlók tehát fokozatosan elvesztik hadi jelle
güket és kizárólag a felvonulások és főleg a körmenetek 
egyházi díszjelvényeivé válnak. 

Már a XVII. század elejéről való feljegyzések is arra utal
nak, hogy a céhzászlók elsőrendű szerepe Magyarországon 
is az úrnapi körmeneteken való részvétel. Ilyen kötelezett
séget ír elő 1622-ben a pápai csapók céhlevele,23 és ezt szor
galmazza 1626-ban a Nyitra megyei Sellye városában levő 
mesteremberek „megújíttatott kötelessége", amelyet a nagy
szombati jezsuita kollégium rektora írt alá.24 A győri káp
talan is elrendeli 1627-ben a mészárosok számára a zászló-
csináltatást.25 

A Mária Terézia által kiadott céhlevelek egyenesen elő
írják: „Minthogy minden embernek kötelessége azt hozza 
magával, hogy az Ur Istennek Ditsőségét szüntelenül föl
magasztalja, és Eő Szent Felsége félelmében s keresztényi 
rend szerént való életben magát gyakorolja, úgy az által 
szent áldást kiki nyerhessen, annak okáért ezen Czéhbeliek 
keresztényi rendje szerént hová hamarabb az Czéhnek kö
zönséges költségével egy illendő zászlót (hogyha pedig még 
nem volna) magoknak tsináltatni és azt a Parochiális Temp
lomban tartani s az alatt az Úrnapi és annak octáváján tar
tandó Processioknak alkalmatosságával mindnyájan a 
Mester Emberek, legények s inassaik, akármely hitben leen-
denek, tisztességesen megjelenni, magukat betsületesen és 
áhítatosan viselni köteleztetnek."26 

A céhzászlók szerepe tehát Magyarországon egyre erő
sebben összefonódik az ellenreformáció rekatolizálási tö
rekvéseivel, és a Habsburg-ház központosító politikájával, 
amelynek az egységes katolikus vallás és a céhek hatékony 
központi ellenőrzése egyaránt célkitűzései közé tartozott. Az 
egyház a céhrendszeren keresztül igen jelentős befolyást 
gyakorolt az egész társadalomra és ez a megállapítás a céhek 
közvetlen utódaira, az ipartestületekre is áll. A céheknek 
tehát elsőrendű gazdasági jelentőségük mellett igen fontos 
ideológiai, vallási szerepük is volt.27 

A céhzászlók alakja és mérete új funkciójuknak megfele
lően megváltozott. Á felvonulások és körmenetek nyújtot
ták a legmegfelelőbb alkalmat a céhtestületek ünnepélyes, 
nyilvános, közéleti szereplésére. Ezért, s mivel az egyház 
igen nagy súlyt helyezett a körmenetek fényének emelésére, 
a céhek kénytelenek voltak — sokszor anyagi teherbírásuk 
határain túl is — hatalmas, költséges zászlókat csináltatni. 
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2. A nagyvázsonyi asztalos-, kőműves-, ács- és esztergályoscéh zászlótartóvasa. 
2. Fahnenhalt-Querstangen der Tischler-, Maurer-, Zimmerer- und Dreherzünfte von Nagyvázsony. 
2. Support (en fer) de bannière de la corporation de menuisiers, maçons, charpentiers et tourneurs de Nagyvázsony. 
2. Стойка для знамен надьважоньских цехов столяров, каменщиков, плотников и слесарей. 

A Selmecbányái szabók zászlaja 1729-ben 200 akkori Ft-ba 
került, a mesterek céhük végvesztét jósolgatták miatta.28 

A hatalmas zászlóknak a főrúdja mellett még két oldalrúdja 
is volt. A pestbudai céhek egyike-másika olyan díszes és ha
talmas céhzászlót csináltatott, hogy értéke a mai százezer 
forintot is meghaladta, 8—10 legény alig bírta felemelni és 
20—25 ember hordozta.29 Ezért II. József császár úgy intéz
kedett, hogy a jövőben csak olyan zászlóval szabad kivo
nulni, amelyet legfeljebb három legény könnyűszerrel tud 
hordozni.30 

Az 1813. évi 30 cikkelyből álló általános céhszabályzat 
XXX. articulusa további egyszerűsítésről intézkedik, amely 
szerint „a mester ember, vagy legény... ama két, közönsé
ges esztendőként való processiók alkalmatosságával, melyre 
minden katholicus Czéhbeliek zászlójukkal, ollyal melyet 
egy legény könnyűszerrel vihessen, elmulaszthatatlanul 
megjelenni tartoznak."31 

A magyarországi céhzászlókkal a szakirodalom egyáltalán 
nem foglalkozott — de még általánosságban a zászlókkal is 
csak igen mellékesen. Kizárólag a fegyvertörténeti vagy heral
dikai irodalom szentel itt-ott egy-egy rövid fejezetet a zász
lók szerepének és fejlődésének, a céhzászlókról pedig leg
feljebb egy-egy várostörténet keretei között olvashatunk né
hány sort, esetleg egyes céhtörténeti feldolgozások térnek 
ki a többi céhemlék között a céh zászlójára is. A régi céh
zászlók jórésze anyaguk romlandósága miatt el is pusztult. 
A XVIII. századi céhzászló már ritkaságszámba megy. A ter
mészetben megmaradt zászlók állapota is aggasztó, nagy
részüknek anyaga az első érintésre szétmállik. A megmaradt 
céhzászlóknak csak egyik, talán kisebbik fele került múzeu
mokba, többségük — mivel előírás szerint a templomokban 
tartották őket, a templomokban maradt, ahol a használat 
és az állás következtében igen sok elpusztult belőlük. De a 
múzeumba került anyag sorsa is megpecsételődött, megfelelő 
konzerválási eljárás és szakszerű tárolás híján néhány év
tized alatt a XIX. századi céhzászlók is megsemmisülnek. 

A küföldi szakirodalom sem túlságosan gazdag a zászló
kat illetőleg, bár a zászlókkal foglalkozó szakembereknek 
külön nemzetközi szervezete is működik (Fédération Inter
nationale des Association Vexillologique /FIAV/),32 és a 
genealógiai és heraldikai tudományok 1970 szeptemberében 
Bécsben megtartott 10. nemzetközi kongresszusa külön 
szekciót állított fel a vexillológia (Fahnen- und Feldzeichen
kunde) számára,33 csak a német és különösen a svájci szak
irodalom nyújt bizonyos alapvető tájékoztatást a zászlókra 
vonatkozóan, de külön céhzászlókkal foglalkozó tudományos 
színvonalú feldolgozást, vagy összehasonlító adatgyűjtést 
még a német szakirodalomban sem sikerült találnom. Mind
össze az 1791-ben egységesen copfstílusban készült prágai 

céhzászlókról jelent meg egy kisebb összeállítás és a linzi 
városi múzeum zászlóit ismertették,34 magyar vonatkozás
ban pedig 20 szegedi céhzászló vázlatos ismertetése érdemel 
említést,35 nagyrészük a XIX. század elejéről és derekáról 
való. 

4. A VESZPRÉM MEGYEI CÉHZÁSZLÓK 
Veszprém megyéből mindössze 31 céhzászló maradt meg, 

holott kb. 140 céh működött a megyében, és minden egyes 
céhszervezetnek megvolt annak idején a maga zászlója. Hi
szen Mária Terézia királynő uralkodása óta ez minden céh 
számára kötelező volt. A 31 zászló közül 11 pápai, 7 veszp
rémi, 4 nagyvázsonyi, 3 peremartoni, 1 ugodi, 1 tósokberéndi, 
1 herendi, 1 marcaltői és 1 bakonyszombathelyi, 1 pedig 
ismeretlen eredetű. A l i pápai céhzászló közül tízet a Pápai 
Helytörténeti Múzeum őriz, egy a Magyar Nemzeti Múzeum
ba került, de ott elpusztult,36 a 7 veszprémi és 1 ismeretlen 
eredetű zászló a veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteményében 
van, ugyancsak a veszprémi Bakonyi Múzeum őrzi a 4 nagy
vázsonyi céhzászlót, a herendit és egy peremartonit. A két 
másik peremartoni zászló a peremartoni róm. kat. templom
ban, az ugodi az ugodi, a marcaltői a marcaltői, a bakony
szombathelyi pedig a bakonyszombathelyi római katolikus 
templomban található. A tósokberéndi céhzászló a veszprémi 
Egyházmegyei Gyűjteménybe került. 

A többi céhzászlóról csak írásos feljegyzések tanúskod
nak, mint pl. a veszprémi bognárcéh zászlójáról,37 a tüske
vári egyesült céh zászlójáról,38 a palotai csapókéról,39 vagy 
a devecseri mészárosokéról.40 A devecseri zászlókról egyéb
ként még 1942-ben azt írta Bevilaqua-Borsody Béla, hogy 
„az Esterházy család a devecseri várban számos 18. századi 
céhi zászlót és céhi korsót őriz máig. Az ottani kézművesség 
e jelvényei alatt jelent meg 1936-ban a devecseri Somlóhegy
ünnep ama históriai körmenetén", melyet ő rendezett.41 

Veszprém megyei céhzászlóról először a pápai csapócéh 
1622. évi articulusaiban történik említés a következőképpen. 
„Az urnapi processiókon tartozik minden mester jelen lenni 
zászlójuk s illendő muzsikájuk lévén énekszóval és azon pro-
cessiókban áhitatossággal viselvén magokat tartoznak a 
papot zászlóstól és processióval a szentegyházba vissza be
kísérni szövétnekkel. A ki elmulatná a mesterek közül 33 pénz 
a birsága".42 

Sajnos sem a XVII., de még a XVIII. századból sem ma
radt fenn eredetiben Veszprém megyei céhzászló. A legré
gebbiek a XIX. század első felében készültek. Ezek: a pere
martoni, kiskovácsi és berhidai egyesült takácscéhé 1828-ból, 
a pápai takácsoké 1836-ból, a veszprémi molnároké 1837-ből, 
a nagyvázsonyi csizmadiáké 1843-ból, a pápai szűrszabóké 

9 129 



3. A nagyvázsonyi vargacéh zászlótartóvasa. 
3. Fahnenhalt-Querstange der Schuhmacherzunft von Nagyvázsony. 
3. Support (en fer) de bannière de la corporation de savetiers de Nagyvá

zsony. 
3. Стойка для знамени надьважоньского цеха сапожников. 

4—5. A nagyvázsonyi csizmadiacéh zászlótartóvasa. 
4—5. Fahnenhalt-Querstangen der Stiefelmacherzunft von Nagyvázsony. 
4.—5. Support (en fer) de bannière de la operation des cordonniers de 

Nagyvázsony. 
4—5. Стойка знамени надьважоньского цеха чеботарей. 

1845-ből és a veszprémi csapóké 1846-ból. A többi közül 
14 a század második felében a céhrendszer megszűnéséig, 
1850 és 1872 között, 4 pedig a század 80-as és 90-es éveiben, 
a céhrendszer megszűnése után készült. 7 db zászlón nincs 
évszám. Ezek közül 3 még a céhrendszer idején, 4 azután 
készülhetett. 

A céhrendszer megszűnése után készült iparoszászlókat is 
válogatás nélkül a céhzászlók között ismertetjük. Ennek leg
főbb indoka az, hogy a céhrendszer adminisztratív eltörlé
sével a céhszokások és a céhek kultikus tárgyainak haszná
lata nem szűnt meg egy csapásra, még igen hosszú ideig élt 
a céhközösség szelleme. Egyébként egy-egy zászló felirata 
is bizonyítja, hogy az ipartársulatok még század végén is 
céhnek nevezték magukat. Jó példa erre a pápai csizmadiák 
zászlaja, amelyen 1890-es dátummal a „Pápai becsületes 
csizmadia czéh" neve áll. 

Hogy a Veszprém megyei céheknek jóval korábban meg
voltak már a zászlóik, arról a rendelkezésünkre álló XVII— 
XVIII. századi céhartikulusokon és egyéb céhiratokon kívül 
néhány ránk maradt igen szép kovácsolt zászlótartóvas készítési 
idejéből is megbizonyosodhatunk. 

Zászlótartóvasak 

A XVIII. és XIX. században készült hatalmas méretű 
céhzászlóknál divatba jött, hogy a zászlórúdra szerelt, arra 
merőlegesen, vízszintes irányban kiálló, díszes, kovácsoltvas 
tartókarra erősítették fel magát a zászlókelmét. Ez elsősorban 
azt a célt szolgálta, hogy a zászlón ábrázolt szentképek, jel
vények, egyéb motívumok és feliratok a felvonulás alatt is 
jól láthatók legyenek. A kovácsoltvas zászlótartókarok már 
korábban is megtalálhatók. Bárányné, Oberschall Magda 
a régi magyar vasművességről írt munkájában ezeket a „re
naissance cégértartók" kategóriájába sorolja, mint más ren
deltetésű, de teljesen azonos formájú és díszítésű tárgyakat.43 

És valóban, ezek az ún. zászlótartóvasak — különösen, ame
lyek céhjelvényekkel vannak ellátva — olyan közel állanak 
a kovácsoltvas cégérekhez, hogy ha konkrét funkciójukat 
nem ismernénk, könnyen összetéveszthetnénk velük. 

Egyedülállóan szép ilyen zászlótartóvas együttes maradt 
fenn Nagyvázsonyban. A Szent István templom belső, déli 
falához erősítve állanak maguk a zászlórudak és azokra merő
legesen a templomhajó terébe nyúlnak be a kovácsoltvas 
zászlótartókarok. Artisztikus sziluettjeik kitűnően érvénye
sülnek a fehérre meszelt templomfalháttér előtt. 

A szentélyben a csizmadiacéh, a hajóban a takács és a 
vargacéh zászlótartórúdjai, illetve vasai helyezkednek el. 
A negyedik rúd, az egyesült asztalos, kőműves, ács és esz
tergályos céhé nincs meg, de díszes tartóvasa még 1908-ban 
bekerült a veszprémi Bakonyi Múzeumba és ma a nagyvá
zsonyi szabadtéri néprajzi múzeum céhszobájában látható.44 

A négy darab nagyvázsonyi zászlótartóvas stílusából arra 
következtethetünk, hogy azok kb. egyidőben, a XVIII. és 
XIX. század fordulóján vagy még inkább a XIX. század 
elején készülhettek, mint ahogy erre utal a csizmadia zászló
tartóvason olvasható 1825-ös évszám, valamint a takács 
céhzászlótartóvas kétfejű sasos osztrák császári címerének 
közepén olvasható F és I betű is, amely kétségtelenül I. Fe
renc császár (1792—1835) monogramja. Mindenképpen téves 
tehát Bevilaqua-Borsody Béla megállapítása, amely szerint 
ezek „18. század eleji jómívű kovácsolt ágasok".45 

Hasonló kovácsoltvas zászlótartókart keveset ismerünk, 
de a soproni Liszt Ferenc múzeumban őrzött s nemrég pub
likált XVIII. századvégi fertőszentmiklósi takács céhzászló
tartóvas stílusa pontosan megegyezik a nagyvázsonyiaké
val.46 

A zászlótartóvasak hossza 110—120 cm, magasságuk 
35—40 cm. A négy közül az egyesült asztalos-kőműves stb. 
céhé a céh címerét és a magyar országcímert, a vargáké csak 
magában az országcímert, a csizmadiáké csak a céh címerét 
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ábrázolja. A takácsoké a céh- és országcímeren kívül még a 
kétfejű sasos osztrák császári címert is bemutatja. A ková
csoltvas indadíszítés vonalain még felfedezhető a késő-rokokó
ízlés S és C-alakú vonalvezetésének nyoma, de a klasszici
záló Louis XVI. hatására az S-alakú fejek csigavonalai már 
elszögletesednek és a gyér leveles és rozettás díszítés mellett 
erőteljesen megjelennek a copf-stílus jellegzetes, dús levél
füzérei. 

A zászlótartóvasakat eredetileg élénk színűre festették. 
Az asztalos-kőműves-ács és esztergályoscéh zászlótartó

vasa fekete és piros színű volt, a céhjelvények és a címer 
egyrésze aranyszínű, de a festés legtöbb helyen már erősen 
lekopott róla. A céhcímer ovális keretben, négy mezőben az 
egyesített céh mesterségeinek jellegzetes szerszámaiból össze
állított jelvényeit mutatja, sziluettszerűen. A felső félkör
alakú mezőben az asztalosoké látható : nyitott körző, derék
szög és gyalu; a jobb középsőben a kőműveseké: háromszög
alakú kőműves vízszintmérő alatt egymással keresztberakott 
kőműveskanál és kalapács; a bal középsőben az ácsoké: 
ácsderékszög, ácstisztítófejsze és keresztfejsze, szintén egy
mással keresztberakva; végül az alsó félköralakú mezőben 
az esztergályosoké: nyitott marokkörző, szárai között esz
tergályozott fagolyó, mögötte két egymással keresztberakott 
esztergályos véső. 

A vargák zászlótartóvasán a magyar címer a megfelelő 
piros, fehér és zöld színt mutatja, a korona, a kisvirágok és a 
tartóvas végén elhelyezkedő két S-alakú indát összetartó kö
tegmotívum sárga, a levelek zöldek, a derékszögű főtartővas 
pedig, amelyen az indadísz és a címer elhelyezkedik, piros. 

A csizmadiákén a derékszögű főtartóvas és az annak kö
zepén kiemelkedő kis posztamens, amelyen a fehér színű 
évszám olvasható, szintén piros; a fölötte levő ovális céh
címer arany keretben kék mezőben mutatja be egyik oldalon 
az ezüst pengéjű bicskiát és sodróvasat (visszálót), másik ol
dalon a csizmát és az aranyszínű mus tát. A levelek zöldek, a 
rozetták aranyszínűek. 

Ugyancsak élénk színűre festett a takácsok zászlótartó
vasa is : a kacskaringós piros indákon a levelek kékes-zöldek, 
a virágok piros és aranyszínűek. A piros-fehér-zöld színű 
kerek pajzsú, pirosbéléses, aranykoronás, magyar címert 2, 
kinyújtott nyelvű, ágaskodó, arany oroszlán tartja kétfelől. 
A címer másik oldala a takácsoké: zöldeskék mezőben 3 fe
kete-arany vetélő. A tartóvas végén az aranykoronás, fekete, 
osztrák, kétfejű sas egyik szárnya letörött. 

A nagyvázsonyiakéhoz hasonló jellegű zászlótartóvasa van 
az ugodi takácscéhzászlónak is az ugodi róm. kat, templom
ban. Mérete is megközelítő (100 cm), de lényeges különbség 
közöttük az, hogy az ugodinál a díszítőmotívumok nem ko
vácsolt vasból készültek, hanem csak sárgarézlemezből van
nak kivágva, így művészi kvalitásban a céhjelvény es ugodi 
takácscéh-zászlótartóvas alatta marad az igen dekoratív, 
szépen megkomponált, jó kivitelű nagyvázsonyiaknak. A céh
címer kifejezetten rokokó motívumok között 2 egymással 
szembefordult ágaskodó oroszlánt ábrázol, amelyek 3 há
romszög alakban összerakott piros, fehér és zöld fonallal 
megtöltött takácsvetélőt tartanak. A derékszögalakú tartó
vas alatt vékony gömbvaspálca húzódik végig, amelyre a 
zászló felerősíthető. A tartóvas végeihez 2 karikát erősítet
tek, amelybe a két támogató zászlórúd vége beakasztható. 

Az ismertetett zászlótartóvasak mind korábban készül
tek, mint a hozzájuk tartozó zászlók. Bevilaqua azt állítja, 
hogy az első nagyvázsonyi zászlók 1726-ban készültek, de 
hogy ezt a megállapítást mire alapozza, az könyvéből nem 
derül ki. A régebbi zászlók azonban mind elpusztultak és az 
újak Bevilaqua szerint is csak az 1840-es évekből valók.47 

Az ismertetésre kerülő céhzászlók készítési idejük (XIX. 
század) és funkciójuk (egyházi körmeneteken való részvétel) 
azonossága következtében lényegében egyazon típust kép
viselnek. Kivétel nélkül mindnek közös jellemzője, hogy a 
zászlókelme mindkét oldalán egy-egy vallásos tárgyú olaj
festmény látható, amelyek közül az egyik rendszerint a mes
terség védőszentjét ábrázolja. A legtöbbre ráírva olvasható 
a céh neve, a védőszenttel vagy az egyéb egyházi tárgyú kép
pel kapcsolatos felirat, valamint a készítés évszáma. Ezen
kívül igen gyakran külön olajfestésű embléma formájában, 
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9. Veszprém megyei céhzászló típusok. 
9. Zunftfahnentypen aus dem Komitat Veszprém. 
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9. Типы цеховых знамен комитата Веспрем. 
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10. A peremartoni molnár céhzászlórúd kéztámasztó fagyűrűje. 
10. Holzring-Handstütze am Fahnenschaft der Müllerzunft von Peremar-

ton. 
10. Anneau en bois, appuie-main de la hampe de la corporation de meu

niers de Peremarton. 
10. Деревянное кольцо древка знамени перемартонского цеха мель

ников. 

11. Pápai céhzászlórudak keresztjei. 
11. Drei Kreuzinsignien aus Pápa von Zunftfahnenschäften. 
11. Croix de hampe de bannière de corporation de Pápa. 
11. Кресты на древке папайских цеховых знамен. 

12. A bakonyszombathelyi céhzászlórúd céhjelvényes keresztje. 

12. Kreuzaufsatz mit Zunftabzeichen vom Zunftfahnenschaft aus Bakony-
szombathely. 

12. Croix de hampe combinée avec l'enseigne de corporation, de Bakony-
szombathely. 

12. Крест древка знамени с цеховой эмблемой из Баконьсомбатхейя. 
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13. A peremartoni csizmadia céhzászlórúd céhjelvénycs keresztje. 
13. Kreuzaufsatz mit Zunftabzeichen am Fahnenschaft der Stielfelmacher-

zunft von Peremarton. 
13. Croix de hampe combinée avec l'ensigne de métier ds la corporation de 

cordonniers de Peremarton. 
13. Крест с цеховой эмблемой древка знамени перемартонского цеха 

чеботарей. 

vagy magán a védőszentet ábrázoló kép keretén belül, a mes
terség, az ország, sőt néha a császári címer ábrázolása is rá
került a zászlóra. A felsorolt általános típusazonosságok 
ellenére a zászlók mégis igen nagy változatosságot mutatnak. 

A zászlók alakja 

Elsősorban a zászlók alakjában mutatkozik nagy eltérés. 
Van néhány zászlónk, amely lényegében az ún. „Banner" 

formát mutatja; téglalap alakú, a rúddal párhuzamos ol
dala hosszabb mint a szélessége és a zászlót díszítő festmény 
tengelye is párhuzamos a rúddal. Méretük kb. 150x 180 cm. 
Ilyen pl. a veszprémi csapócéh (1846) és a Veszprémi csiz
madiacéh (1851) zászlója. 

A második és leggyakoribb típus a háromszögben vég
ződő ún. „Stander" forma. Ez elsősorban a pápai zászlókra 
jellemző. A pápai zászlók közül 8 ilyen. Szélességük 100— 
140 cm, hosszúságuk 200—260 cm között mozog. Külön 
jellegzetességük, hogy a rendszerint ovális olajkép tengelye 
45°-os szöget zár be a zászlókelme rúddal párhuzamos ol
dalával. Ez azt jelenti, hogy a zászlót a templom falára sze
relt olyan zászlótartó vasbilincsben tartották, hogy a rúd 
kb. 45°-os szöget zárjon be a templom falával vagy pillérével 
és a vízszintessel is. A rúdról leomló zászlókelmébe illesztett 
olajfestmény tengelye ugyanis ilyen esetben éppen függőleges 
irányba kerül: így a zászlókép viszonylag jól látható a temp
lomtérbe benyúló zászlón. Egyetlen olyan háromszögben 

végződő zászlónk van, a pápai cipészeké, amelyeknél az ová
lis képek tengelye a zászló két párhuzamos oldalával pár
huzamos. Ebből arra kell következtetnünk, hogy eredetileg 
bizonyára keresztfáról, vagy vasról függött le. Az ugyancsak 
háromszögben végződő, ugodi takácscéhzászlón a négy
szögletes olajkép tengelye a zászlórúddal párhuzamos, a 
céhcímert, illetve országcímert ábrázoló ovális embléma ten
gelye ellenben éppen merőleges erre. Mivel a zászlókelme 
leghosszabb oldalát erősítették a rúdra merőleges tartóvas
hoz, a zászlókelme hosszú, háromszögbe szabott vége füg
gőleges irányban megtörve lóg le, úgy, hogy a háromszög 
csücskére festett címerek is függőleges irányban helyezkednek 
el. A tartó vasra, vagy kereszfára erősített zászlók rúdjait 
természetesen függőleges irányban helyezték el a templo
mokban, rendszerint a padsorok belső, középső út felé eső 
széléhez erősített vasbilincsekben. 

A harmadik típus a két háromszögben végződő ún. fecske
farkú zászló (Doppelstander). Szélességük 80 és 140, hosz-
szúságuk 180 és 250 cm között mozog. Ebbe a csoportba 
tartozik 3 nagyvázsonyi, 3 veszprémi, 2 pápai, a bakonyszom-
bathelyi és a marcaltői zászló. A zászlókelme ilyen esetek
ben rövid, egyenes oldalával Van a rúdhoz erősítve és a 
zászlókép tengelye párhuzamos a rúddal. Egyedül a veszp
rémi kőművescéh 1857. évi zászlóján fordul el 45°-os szög
ben a zászlókép tengelye, hogy a falra erősítéskor a kép 
függőlegesen jól látható legyen. Ezenkívül még két fecske
farkú céhzászlónk ismeretes. Az egyik a peremartoni ta
kácscéhé, amelyen a kép tengelye a zászló rövid oldalára 

14. A peremartoni molnár céhzászlórúd céhjel vényes keresztje. 
14. Kreuzaufsatz mit Zunftabzeichen am Fahnenschaft der Müllerzunft 

von Peremarton. 
14. Croix de hampe, combinée, avec l'enseigne de métier delà corporation 

de meuniers de Peremarton. 
14. Крест с цеховой эмблемой древка знамени перемартонского цеха 

мельников. 

134 



merőleges, amiből arra következtethetünk, hogy eredetileg a 
zászlórúdra merőlegesen erősített keresztfán lóghatott. A má
sik a marcaltői iparosok zászlója. Ezen is ugyanilyen irány
ban helyezkedik el a kép, a kelme viszont nem keresztfán 
csüng, hanem rövid oldalával van a rúdra erősítve. A zászló 
felirata már ehhez igazodik, így felemás megoldás mutat
kozik ennél a zászlónál. Valószínű, hogy a régi olajképeket, 
amelyek még 1864-ben készülhettek, 1914-ben a zászló meg
újításakor kellő hozzáértés nélkül rossz szögben helyezték 
rá az új zászlólapra. 

A negyedik típus a keresztfára vagy keresztvasra függesz
tett, több csíkban végződő templomi körmeneti zászlóforma. 
Ennek a zászlótípusnak a külföldi szakelnevezése is meglehe
tősen kialakulatlan. Gonfanon de queues,*9, a rómaikori „la-
barum" formáját őrző Vortrags oder Prozessionsfahne*9 

vagy Kirchenbanner, Hängefahne. — Annak ellenére, hogy 
tulajdonképpen ez is ősi formája a zászlóknak —, ez a típus 
talán a legújabb a céhzászlók között. Igaz, hogy pl. a po
zsonyi fazekascéh zászlója már 1844-ben ezt az alakot mu
tatja51 és a Veszprém megyei céhzászlók közül a tósokbe-
réndi takács- és szabócéh zászlója is már 1860-ban készült, 
de a többi hasonló alakú zászló — bár évszámmal nincsenek 
ellátva —, feltehetően későbbi készítésű. Ez az a zászlótípus, 
amely mint egyházi, körmeneti zászló még a XX. században 
is országszerte általános volt. A zászlókelme lefelé csüngő 
vége rendszerint 3, vagy 5 csíkba szabott, a zászlókép ten
gelye pedig a keresztfára merőleges és a rúddal párhuzamos. 
Ilyen a már említett tósokberéndin kívül a herendi vegyes
céh zászlója, egy molnár és feltehetően asztalos-ácscéhzászló 
a peremartoni templomban. Méretük: 135—150x160— 
200 cm. 

Ennél a zászlótípusnál minden esetben keresztfát kellett 
alkalmazni, amelyet közepénél fogva akasztottak rá a zász
lórúdra. A keresztfa rendszerint egyszerű gömbölyű farúd, 
vagy két végén díszesebb tárcsában végződő függönyrúdhoz 
hasonló rézcső volt, amelyet gyakran újabb készítésű, gyá
rilag préselt díszes rézpánt segítségével akasztottak rá a 
rúdra. A keresztfa tehát nem tévesztendő össze a már ismer
tetett zászlótartóvassal, mert az — mint a képekből is ki
tűnik — a rúd egyik oldalán, arra merőlegesen nyúlt ki és 
másik végét a felvonulásokon két pótrúddal támasztották 
alá. 

Zászlórudak 
A zászlórudak gömbölyűre esztergált, színesre festett fa-

rudak voltak. Hosszuk 350 és 450 cm között váltakozik. 
Néha esztergált díszítmény töri meg a rúd simaságát. Ilyen 
pl. a peremartoni molnárcéh zászlórúdja, amelyen klasszicizáló 
gyöngy- és levéldíszfaragvány-gyűrű osztja ketté a rudat. 

A rúd színe rendszerint megegyezik a zászlókelme színé
vel. A nagyvázsonyi vargacéhé pl. vörös, mert a zászlókelme 
is bordó, az ugodi takácsoké kék, mert a zászlókelme is kék, 
a veszprémi csapóké fehér, mert a zászló damasztja is fehér. 
A rúd alapszínét sokszor — különösen ha esztergált vájatok
kal díszített, vagy ha kéztámasztó fagyűrűje van — másik 
színnel, rendszerint arannyal is kiegészítik. Szép példa erre 
a pápai fazekasok zászlórúdja, amely a zöld damaszt zászló
kelmének megfelelően zöldszínű és esztergált részei dúsan 
aranyozottak, vagy a veszprémi ácsoké, amelynél a piros 
selyem zászlókelmének megfelelően a nyél piros, esztergált 
barázdái pedig aranyszínűek. Ugyanígy a veszprémi kőmű
ves céh kék selyem zászlajának nyele kékszínű, a rúd esz
tergályozott, vésett díszítésű kéztámasztó-fagyűrűje pedig 
aranyozott. A kéztámasztó fagyűrűt sokszor a rúdétól el
ütő színűre festették és rézgombokkal verték ki. Ilyen pl. a 
veszprémi csizmadia és a tímár—varga céhzászló is. Vörös 
nyelüket kékszínű, rézszegekkel kivert kéztámasztó-fagyűrű 
osztja ketté. 

Még gyakoribb eset, mikor a rudat színes ferde csíkokkal 
látják el. Vörös-fehér csíkozású a nagyvázsonyi csizmadia
céh és a pápai takácscéh céhzászlójának rúdja. Egy másik 
pápai zászlórúd bordó-arany csíkozású, a nagyvázsonyi ta
kácsokénál pedig a piros-fehér csíkokat vékony fekete sze
gély választja el egymástól. 

15. Az ugodi takácscéh zászlója. 
15. Fahne der Weberzunft von Ugod. 
15. Bannière de la corporation de tisserands d'Ugod. 
15. Цеховое знамя угодского цеха ткачей. 
16. A veszprémi csapócéh zászlója 1846. 
16. Fahne der Grobweberzunft von Veszprém (1846). 
16. Bannière de la corporation de foulons de Veszprém, 1846. 
16. Знамя веспремского цеха шинкарей, 1846. 



17. A veszprémi csizmadiacéh zászlója 1851. 
17. Zunftfahne der Stiefelmacher von Veszprém (1851). 
17. Bannière de la corporation de cordonniers de Veszprém, 1851. 
17. Знамя веспремского цеха чеботарей, 1851. 

18. A veszprémi magyar tímár- és vargacéh zászlója 1855. 
18. Zunftfahne der ungarischen Gerber und Schuhmacher von Veszprém 

(1855). 
18. Bannière de la corporation de tanneurs et savetiers hongrois de Veszp

rém, 1855. 
18. Знамя веспремского цеха венгерских сапожников и дубильщиков, 

1855. 

A zászlórudak végén általában rézgömb és kereszt van. 
De ezek is igen nagy változatosságot mutatnak. A régebbi 
XVIII—XIX. század fordulója körül készült rudakon a gömb 
helyett még inkább kovácsolt vas levéldíszítményt találunk. 
(Plv a peremartoni molnárcéh zászlórúdja), amelyet sokszor 
gömbalakúra alakítanak ki (pl. a nagyvázsonyi varga és a 
nagyvázsonyi csizmadiacéh zászlórúdgömbje). Később a 
gömb különböző formáival találkozunk: a gömböt dom
ború abroncs felezi meg, több ilyen abroncs fut körül 
a gömbön, széles, lapos, félgömbölyü szegfejeket utánzó 
domborított díszítéssel ellátott abroncs veszi körül a 
gömböt, stb. 

A zászlórudak csúcsát a gömb fölött rendszerint rézkereszt 
díszíti. A keresztek két nagy csoportba sorolhatók: a kö
zönséges és a kettős keresztek csoportjába. 

A közönséges keresztek egy része teljesen egyszerű, leg
feljebb végefelé kiszélesedő szárai teszik a máltai kereszthez 
kissé hasonlatossá (pl. a nagyvázsonyi céhzászlórudak ke
resztjei). Másik részüknél lóherelevél végződésűek a szárak 
(pl. a peremartoni céhzászlórudak keresztjei). Vannak tel
jesen sima rézlemezből kivágott keresztek, de a legtöbbet 
rátétes díszítmények, domborított rozetták élénkítik. (Pl. 
a nagyvázsonyi takács, a nagyvázsonyi varga és a bakony-
szombathelyi kovács-bognárcéh zászlórúdjának keresztje.) 
Akad olyan zászlócsúcskereszt is, amelynek szárai közt 
sugarak lövellnek szét. Ilyen a pápai takácsoké és egy másik 
pápai zászlócsúcskereszt is. A pápai takácsok keresztjének 
közepén köralakú keretben még 1HS monogram is lát
ható. 

Kettős kereszt végződésű zászlócsúcsa van négy veszprémi 
céhzászlónak is, amelyek közül az ácsoké rátétes rozettákkal. 
a kőműveseké sugarakkal és IHS monogrammal díszített, 
A pápai céhzászlórudak közt is van kettőskeresztes: az 
egyiknek lóherelevélben, a másiknak újabb kis keresztek
ben végződnek a szárai. 

A veszprémi csapócéh zászlórúdjának kivételes csúcsa 
van: lándzsavég alakú rézlap. Egyik oldalán a magyar állam
címer, a másikon lombdíszítéssel ellátott kettőskereszt dom
borodik ki. 

Különös figyelmet érdemelnek azok a zászlórúdkeresztek, 
amelyeket céhjelvényekkel kombináltak. Ilyen elsősorban a 
bakonyszombathelyi céhzászlórúd rézkeresztje. A rozetták
kal díszített kereszt alsó szárára mindkét oldalon egy-egy 
kis 8 küllős rézkocsikereket erősítettek, a kereszt két víz
szintes száráról pedig egy-egy kis rézpatkó csüng alá. A ke
rék és patkó kétséget kizáróan arra mutat, hogy egy bognár 
és kovács céh zászlójával állunk szemben. A kereszt alsó, 
függőleges szárára a kerék alatt a gömb fölé ugyancsak 
mindkét oldalon egy-egy kis koronás magyar rézcímert erő
sítettek. A pajzs és korona stílusa a XIX. század közepe tá
jára utal. 

Hasonlóképpen céhjelvényekkel díszített két zászlórúd-
véget ismerünk Peremartonból. Az egyik egy egyszerű réz 
lóherekereszt és rézgömb között négy rozettával díszített 
köralakú keretben sziluettszerűen kivágott sarkantyús 
csizma képét mutatja. Nyilván egy csizmadiacéh zászlórúdja 
volt. A másik peremartoni céhzászlórúdcsúcs, ugyancsak 
lóherekereszt alatt stilizált négyküllős malomkerék, réz
lemezből kivágva, amely a farúd végét díszítő négy kovácsolt
vas levél fölött emelkedik ki. 

Az ilyen céhjelvényes zászlórúdcsúcsok meglehetősen 
ritkák. Nincs tudomásom róla, hogy máshol fordultak elő 
egyáltalán ilyenek. Kevés a valószínűsége, hogy sok ilyen 
lappanghat szerte az országban, mert Veszprém megyében 
is csak erre a háromra sikerült rábukkanni, bár ez a kuta
tási terület annyira elhanyagolt, hogy esetleg még meglepe
tésekre is lehet számítani. 

A súlyos zászlók hordásához a rúd végének rögzítésére 
szolgáló bőrtokkal ellátott zászlóhordó övet használtak. 
A veszprémi csizmadiacéhnek pl. piros-kék díszítményű szö
vettel borított zászlóhordó öve maradt fenn. Az öv bőrszí
jába fonallal varrták be a feliratot: „Az Érdemes Csizmazia 
Czéjé". 



21. A pápai takácscéh zászlója 1836. 
21. Zunftfahne der Weber von Pápa (1836). 
21. Bannière de la corporation de tisserands de Pápa, 1836. 
21. Знамя папайского цеха ткачей, 1836. 

19. A veszprémi kőművescéh zászlója 1857. 
19. Zunftfahne der Maurer von Veszprém (1857). 
19. Bannière de la corporation de maçons de Veszprém, 1857. 
19. Знамя веспремского цеха каменщиков, 1857. 

22. A pápai szűrszabócéh zászlója 1845. 
22. Zunftfahne der Bauernmantelschneider von Pápa (1845). 
22. Bannière de la corporation de taillerus de houppelande de Pápa, 1845. 
22. Знамя папайского цеха пошивщиков армяков, 1845. 

20. A veszprémi fazekascéh zászlója 1857. 
20. Zunftfahne der Töpfer von Veszprém (1857). 
20. Bannière de la corporation de potiers de Veszprém, 
20. Знамя веспремского цеха гончаров, 1857. 

23. A pápai ácscéh zászlója 1853. 
23. Zunftfahne der Zimmerer von Pápa (1853). 
23. Bannière de la corporation de charpentiers de Pápa, 1853. 
23. Знамя папайского цеха плотников, 1853. 
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24. A pápai szűcscéh zászlója 1856. 
24. Zunftfahne der Kürschner von Pápa (1856). 
24. Bannière de la corporation de pelletiers de Pápa, 1856. 
24. Знамя папайского цеха скорняков, 1856. 

25. A pápai molnárcéh zászlója 1859. 
25. Zunftfahne der Müller von Pápa (1859). 
25. Bannière de la corporation de meuniers de Pápa, 1859. 
25. Знамя папайского цеха мельников, 1859. 

26. A pápai bognárcéh zászlója 1863. 
26. Zunftfahne der Wagner von Pápa (1863). 
26. Bannière de la corporation de charrons de Pápa, 1863. 
26. Знамя папайского цеха бондарей, 1863. 

27. A pápai csizmadiacéh zászlója 1890. 
27. Zunftfahne der Stiefelmacher von Pápa (1890). 
27. Bannière de la corporation de cordonniers de Pápa, 1890. 
27. Знамя папайского цеха чеботарей, 1890. 

A zászlókelmék anyaga és színe 
A céhzászlókelmék anyaga és színe meglehetősen válto

zatos. A zászlók anyaga általában félselyemdamaszt. A he
rendi vegyescéh zászlója szövetből készült, az ugodi taká
csoké kékfestővászonból és a pápai takácsoké is vászonból. 
A damaszt tipikus tulajdonságának megfelelően a legtöbb 
céhzászlókelme az anyagra eső világítás szerint fényes és 
tompa, pozitív, illetve negatív tükröződésben, de egy szín
ben mutatja a beleszőtt nagyvirágos mintát. Akadnak olyan 
zászlók is, ahol az alap és a viráglevélornamentika színe 
élesebben kettéválik. Ilyen pl. a pápai molnárcéh ezüst
szürkésfehér tónusú zászlója. Két pápai céhzászló lényegé
ben egyidőben, teljesen azonos mintájú bordóvörös damaszt
ból készült (Pápai csizmadiacéh 1890., Pápai kőműves és 
cserepes Társulat 1893). Veszprémben is csaknem azonos 
mintájú damasztból való a tímárok és vargák (1855), az 
ácsok (1857), a kőművesek (1857) és a fazekasok zászlója 
(1857). 

A zászlók nagy része a zászlókelmétől elütő színű szél-
rojttal van ellátva és a zászlók csücskén a rojttal egyező 
színű vagy aranyozott bojt lóg. 

Sok zászlókelmére arany színnel még különböző virág
ornamentikákat is festettek, némelyiket pedig dús nehéz 
aranyhímzéssel is ellátták, mint pl. a veszprémi csapócéh 
1846. évi zászlaját, aranyozott cserfaleveles, makkos díszí
téssel. 
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28. A pápai kőműves- és cserepestársulat zászlója 1893. 
28. Fahne der Mauerer und Ziegeldecker-Vereinigung von Pápa (1893). 
28. Bannière de la compagnie de maçons et de couvreurs de Pápa, 1893. 
28. Знамя папайского товарищества каменщиков и черепичников, 

1893. 

A zászlók közül 13 vörös vagy bordó, 5 kék, 4 fehér, ezüst 
vagy vajszínű, 3 zöld alapszínű. Ha csak a pápaiakat néz
zük, ezek közül 4 bordó, 3 fehér, 2 kék és 1 zöld. Érdekes, 
hogy a csehországi céhzászlók színmegoszlása is nagyjából 
megfelel ennek az aránynak, ott is a vörös szín dominál.52 

Ugyanez áll a publikált 20 szegedi céhzászlóra,53 valamint a 
budapestiekre is.54 

Az ismertetett céhzászlók nagy része az egylapos kétol
dalas típushoz tartozik, ami azt jelenti, hogy az egyetlen 
textillap mindkét oldala olajfestéssel díszített. Restaurálásuk 
problémáival T. Knotik Márta külön tanulmányban foglal
kozik ugyanebben a kötetben. 

Védőszentek, bibliai jelenetek képei 
A XVIII—XIX. századi céhzászlókon — így a Veszprém 

megyeiekén is — a főhelyet vallásos tárgyú olajfestmények 
foglalják el. Az egyik oldalon rendszerint a mester
ség, a céh védőszentje, a másikon egy bibliai jelenet ábrá
zolása látható. 

Az egyes mesterségek védőszentjeinek tisztelete még a 
középkorban alakult ki, de akadnak olyan védőszentek is, 
akiket csak a barokk kor hozott divatba. A védőszent min
dig valamilyen kapcsolatban áll a mesterséggel, mert vagy 
maga is azt a mesterséget űzte a hagyomány szerint, vagy a 

30. A pápai cipészek zászlója. 
30. Fahne der Schuhmacher von Pápa. 
30. Bannière des cordonniers de Pápa. 
30. Знамя папайских сапожников. 

29. A pápai fazekastársulat zászlója 1894. 
29. Fahne der Töpfer-Vereinigung von Pápa (1894). 
29. Bannière de la compagnie de potiers de Pápa, 1894. 
29. Знамя папайского товарищества гончаров, 1894. 
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31—32. A nagyvázsonyi varga testület céhzászlója 1867. 
31—32. Zunftfahne der Schuster-Korporation von Nagyvázsony (1867). 

31—32. Bannière de la corporation de savetiers de Nagyvázsony, 1867 
31—32. Знамя Мадьважоньской корпорации сапожников, 1867. 

33—34. A nagyvázsonyi kőműves, asztalos társulat zászlóképe 1886. 
33—34. Fahnentuchbild der Maurer- und Tischler-Vereinigung von Nagy

vázsony (1886). 

33—34. Image de la bannière de la compagnie des maçons et de menuisiers 
de Nagyvázsony, 1886. 

33—34. Изображение знамени надьважоньского товарищества камен
щиков и столяров, 1886. 
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35—36. A veszprémi (?) csizmadiacéh, vagy egy ismeretlen Veszprém me
gyei bőripari céh zászlójának képei. 

35—36. Fahnentuchbilder der Stiefelmacherzunft (Veszprém?) oder einer 
unbekannten Zunft des Ledergewerbes vom Komitat Veszprém. 

35—36. Images de la bannière de la corporation de cordonniers de Veszp
rém (?) ou d'un corps de métier de cuir, du département de Veszp
rém. 

35—36. Изображение знамени веспремского цеха чеботарей (?) или 
же неизвестного цеха кожевников комитата Веспрем. 

37. A peremartoni, berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh zászlója 1828. 

37. Fahne der vereinigten Weberzünfte von Peremarton, Berhida und Kis
kovácsi (1828). 

37. Bannière de la corporation de tisserands réunis de Peremarton, Berhida 
et Kiskovácsi, 1828. 

37. Знамя объединенного перемартонского, берхидского и кишковач-
ского цеха ткачей, 1828. 

neve, esetleg ikonográfiái ábrázolásának attribútumai hoz
hatók összefüggésbe az adott kézműves szakmával. A céh
védőszentektisztelte a római egyház egysége folytán általában 
az egész Európában egységes, nemzetközi, természetesen 
bizonyos nemzeti sajátosságokkal színesítve. 

Ilyen nemzeti sajátosság, hogy a csizmadiák védőszentje 
Szent Imre herceg. Mivel a csizma Európában magyar specia
litás és a csizmadiacéhek általában mind magyar jellegűek 
voltak, érthető, hogy védőszentjük is magyar. Mind a négy 
Veszprém megyei csizmadia céhzászlón Szent Imre herceg 
képe látható. A nagyvázsonyiakén (1843), a veszprémiekén 
(1851) magyar ruhában térdenállva Szűz Mária képe alatt, 
előtte kis párnán a felajánlott korona. A pápaiakén (1890) 
ugyancsak díszes magyar ruhában áll karddal, fején glóriá
val, jobbjában liliommal, előtte kispárnán hercegi korona. 
Mindezeknél régebbinek látszik az a negyedik ábrázolás, 
amely egy ismeretlen csizmadia céh zászlójának a képe. Fel
tehető, hogy ez a zászlókép, amelynek zászlókelméje el
pusztult, a veszprémi csizmadiák korábbi, tönkrement 
zászlójáról való, de mivel a két zászlókép alsó sarkába fes
tett céhcímerek közül csak kettő utal a csizmadiákra, egy a 
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38. Peremartoni molnár céhzászló. 
38. Zunftfahne der Müller von Peremarton. 
38. Bannière de la corporation de meuniers de Peremarton. 
38. Знамя перемартонского цеха мельников. 

tímárokra, egy pedig szűcsökre, az is elképzelhető, hogy egy 
ismeretlen egyesült bőrműves céhé volt. Ezen a zászlóképen, 
fején hercegi koronával, hosszú magyar dolmányban, her-
melinszegélyes köpenyben, balján karddal, jobbjában virág
gal, felhők között áll a királyfi, kétoldalról 2—2 angyalfejtől 
kísérve. A dunántúli csizmadiacéheknek általában Szent 
Imre a védőszentje. Pl. az 1766-ból való szekszárdi csizmadia 
céhbehívótáblán is Szent Imre alakja látható.55 Mind a négy 
csizmadia céhzászló másik oldalára Szűz Mária képét fes
tették a szokásos keresztény ikonográfiái ábrázolásban, 
amint angyalok között a földgolyón és a holdsarlón állva a 
kígyó fejét eltapossa (Immaculata, Stella maris, Regina coeli). 

A többi bőripari mesterség védőszentje már nem ilyen 
egységes és általánosan elterjedt. 

A veszprémi magyar tímár és vargacéh zászlajának képe 
(1855) a Mindenszenteket ábrázolja. Hogy a vargák védő
szentjükként többfelé a Mindenszenteket tisztelték, arra 
Pápáról is van egy adatunk. A pápai vargák ugyanis — egy 
1734. évből való feljegyzés szerint — évenként Mindenszen
tek napján adakoztak a plébániatemplom javára, mint ahogy 
a többi céhek is saját védőszentjük napján tették ezt: a csiz
madiák Szent Imre, a csapók Szent Márton, a kőművesek 
Szent Rókus napkor.56 

A nagyvázsonyi vargatestület zászlójának (1867) egyik 
oldalán a Sárkányölő Szent György, a másikon pedig Szent 

39. A tósokberéndi takács- és szabócéhek zászlója. 
39. Fahnen der Weber- und Schneiderzünfte von Tósokberénd. 
39. Bannière de la corporation de tisserands et tailleurs de Tósokberénd. 
39. Знамя тошокберендского цеха ткачей и портных. 

40. A marcaltői iparosok zászlója 1864. 
40. Fahne der Gewerbetreibenden von Marcaltő (1864). 
40. Bannière des artisans de Marcaltő, 1864. 
40. Знамя марцалтёйских кустарей, 1864. 
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41. A pápai ácscéhzászló címerei (1853). 

41. Zunftfahnenwappen der Zimmerer von Pápa (1853). 
41. Armes de la bannière de la corporation de charpentiers de Pápa (1853) 

41. Гербы на знаменах папайского цеха плотников, 1853. 

42. A pápai szűcscéhzászló címere (1856). 
42. Zunftfahnenwappen der Kürschner von Pápa (1856). 
42. Armes de la bannière de la corporation de pelletiers de Pápa (1856). 

42. Герб йа знамени папайского цеха скорняков, 1856. 

43. A pápai molnárzászló céhcímere (1859). 

43. Zunftfahnenwappen der Müller von Pápa (1859). 

43. Armes de la bannière de la corporation de meuniers de Pápa (1859). 

43. Герб на знамени папайского цеха мельников, 1859. 
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44. A pápai bognárzászló céhcímere (1863). 

44. Zunftfahnenwappen der Wagner von Pápa (1863). 

44. Armes de la bannière de la corporation de charrons de Pápa (1863). 

44. Цеховой герб на знамени папайского цеха бондарей, 1863. 

Katalin és Szent Krisant képe látható, Bevilaqua-Borsody 
Béla szerint Szent György a „lóbőrből dolgozó magyar, 
vagyis vörös vargák, azaz a timárok és szijjártók ősi Patrónus 
szentje".57 Annyi kétségtelen, hogy a bőr és vasipart egye
sítő speciális magyar végvári hadiigényeket kielégítő egye
sült szíjgyártó, csiszár pajzs- és kopjagyártó céhek (amelyekbe 
gyakran még a kovácsok, lakatosok, nyergesek és vargák is 
beletartoztak) védőszentje Szent György vitéz volt. Szent 
Györgyöt ábrázolja a szegedi szíjgyártó-, nyerges és csiszár 
céh 1810-ből fennmaradt zászlója is,58 a győri csiszárok és 
egy másik ismeretlen csiszárcéh behívótáblája is, amelyet a 
keszthelyi Balatoni Múzeum őrzött.59 

A vázsonyi vargacéh-zászló másik oldalán látható Szent 
Katalinról azt írja Bevi laqua, hogy a festő Szűz Mária képé
ben ábrázolta. Ez téves, mert a festményen Katalin világosan 
felismerhető, fején koronával, megszokott attribútumaival, a 
kerékkel és a tőrrel. Hogy Szent Katalin hogyan került a 
vargák céhzászlójára, mikor kifejezetten a kerékgyártók 
védőszentje volt, ezt nehéz volna megfejteni. Ugyanígy meg
fejthetetlen a Szent Krisant néven odafestett püspök szerepe, 
mivel ilyen nevű szentet nem ismerünk, ha csak el nem fogad
juk Bevilaquának azt a magyarázatát, hogy az ismeretlen 
püspök tulajdonképpen Szent Crispinus akar lenni a francia, 
olasz, flandriai és német sarus vargák patrónusa, akinek 
nevét valószínűleg elferdítették, vagy elírták.60 

46. A pápai kőműves és cserepes zászló mesterségjelvénye. 
46. Handwerkszeichen auf der Zunftfahne der Maurer- und Ziegeldecker 

von Pápa. 
46. Enseigne de la bannière de la corporation de maçons et couvreurs de 

Pápa. 

46. Эмблема папайского цеха каменщиков и черепичников. 
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45. A pápai csizmadiazászló céhcímere. 

45. Zunftfahnsnwappen der Stiefelmacher von Pápa. 

45. Armes de la bannière de la corporation de cordonniers de Pápa. 

45. Цеховой герб на знамени папайского цеха чеботарей. 



47. Az ugodi iparegyleti zászló címerei. 
47. Wappen auf dem Fahnentuch der Gewerbevereinigung von Ugod. 
47. Armes de la bannière de la compagnie d'artisans d'Ugod. 
47. Гербы (2) угодской корпорации кустарей. 

48. A peremartoni, berhidai és kiskovácsi takácscéh Szent Mihály lova 
(1846). 

48. Totenbahren der Weberzunft von Peremarton, Berhida und Kisková
csi (1846). 

48. Civière de la corporation de tisserands de Peremarton, Berhida et 
Kiskovácsi (1846). 

48. Эмблема с изображением коня святого Михаила объединенного 
цеха перемартонского, берхидайского и кишковачского цеха тка
чей, 1846. 

49. A várpalotai csizmadiatársulat Szent Mihály lovának oldala (1879). 
49. Seitenansicht der Totenbahre der Stiefelmacher-Vereinigung von Vár

palota (1879). 
49. Pan de la civière de la corporation de cordonniers de Várpalota (1879). 
49. Одна из сторон эмблемы с изображением коня святого Михаила 

варпалотской корпорации чеботарей, 1879. 
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50. Olaszfalui takács céhlámpák. 
50. Zunftlampen der Weber von Olaszfalu. 
50. Lanternes de corporation des tisserands d'Olaszfalu. 
50. Цеховые фонари оласфалуйских ткачей. 

A sarus vargák, illetve német vargák azaz cipészek védő
szentje valóban Szent Crispinus volt, akit rendszerint Szent 
Crispinianussal együtt ábrázoltak. Őketmutatja római divatú 
ruhában a pápai cipészek céhzászlója, amint egy papír
tekercset olvasnak, lábaik előtt cipészszerszámokkal. A zász
lókép másik oldala: Madonna álló képe, rózsakoszorú 
fölött. 

A pápai szűcscéh védőszentje Szent István király. 1856-ban 
készült zászlójukon Szent István magyarruhás térdeplő 
alakja látszik, a kép másik oldala pedig az „Angyali üdvöz
let" jelenetét örökítette meg. Ugyancsak Szent István tér
deplő alakját ábrázolja egyik oldalán a marcaltői iparosok 
zászlója (1864), másik oldalán pedig a földgolyón és hold
sarlón álló kígyót eltaposó Szűz Máriát. 

A fa és építőipari mesterségek védőszentjeinek elterjedt
sége ismét egészen általános. 

A bognárok, másnéven kerékgyártók védőszentje Alexand
riai Szent Katalin, akit kerékkel, tőrrel és pálmaággal ábrázol 
a pápai bognárcéh zászlója is. A zászlókép másik oldala Keresz
telő Szent Jánost mutatja. A bakonyszombathelyi bognár— 
kovács céhzászlón is Szent Katalin képe látható. A szent fő-
attributuma a kerék — keresztény hitéért kerékbe akarták 
törni — világosan érzékelteti, hogy miért választották éppen 
őt védőszentjükül a kerékgyártók. A bakonyszombathelyi 
zászló másik képe Szent Mártont ábrázolja, amint lóháton 
ülve kardjával köpenyéből levág egy darabot, hogy azt a 
didergő koldusnak adja. Szent Márton a csapók védőszentje. 
Hogy képe miért került a bognárok és kovácsok zászlójára, 
nem tudjuk. 

Az ácsok Védőszentje Szent József, mivel a Biblia szerint 
József ácsmesterséget folytatott. A pápai ácscéh zászlóján 
(1853) tehát József látható, amint műhelyében dolgozik és a 
zászlókép másik oldala is Józsefet ábrázolja, illetve a szent 
családot az egyiptomi menekülés jelenetében. A veszprémi 
ácslegénytársaság zászlójára (1857) is Szent Józsefet fes
tették, amint a szent család körében ácsműhelyében dol
gozik. A másik zászlókép — mint annyi más céhzászlón is —, 
a legnépszerűbb magyar szent, István király alakját mutatja, 
amint a koronát Szűz Máriának felajánlja. 

A molnárok védőszentje Nepomuki Szent János. Folyó 
vízben lelte halálát, ezért lett a vízimolnárok védőszentje. 
A veszprémi molnárcéh 1837. évi zászlójának képe karing
ben, stólával ábrázolja a gyónási titok szentjét. A zászló 
másik oldalán a Szent Háromság ábrázolása látható. A pápai 
molnárcéhzászlón (1859) azt a jelenetet örökítették meg, 
amint Nepomuki Szent Jánost a Moldva hídjáról a folyó
vízbe vetik. A zászló másik oldala Szűz Mária megkoronáz-
tatását ábrázolja. A peremartoni molnár zászlón ugyancsak 
Nepomuki Szent János képe látható, karingben, fején bire-
tummal, kezében feszülettel és pálmaággal, a háttérben 
Prágával és a Moldva folyóval. A zászló másik oldalára 
magyarországi Szent Erzsébet alakját festették. Talán a mol
nároknak a kenyérhez fűződő szoros kapcsolata miatt, mert 
a legenda szerint a szegényeknek szánt kenyér egyszer rózsává 
változott a szent kötényében. 

A kőművescéhek védőszentje a barokk korban nagyon nép
szerű Szent Rókus volt. Neve miatt — a név olasz és francia 
változata, rocco, roche sziklát, követ, a kőművesek építő
anyagát jelenti — került a kőmüvesmesterséggel össze
függésbe. A veszprémi kőművescéh zászlajára (1857) a 
szokásos attribútumaival, zarándokbottal, lábán pestises 
keléssel, kenyeret hozó kutyával festették meg. Hasonló 
ábrázolásban jelenik meg a pápai kőműves és cserepes
társulat (1893), valamint a nagyvázsonyi kőműves és aszta-

51. Bakonyszombathelyi céhlámpák. 
51. Zunftlampen aus Bakonyszombathely. 
51. Lanternes de corporation de Bakonyszombathely. 
51. Баконьсомбатхейские цеховые фонари. 



53. Kereszttel díszített temetési lámpák, Zirc. 

53. Beerdigungslampen mit Kreuzzierat von Zirc. 

53. Lanternes funéraires ornées de croix — Zirc. 

53. Похоронные фонари, украшенные крестами, Зири. 

52. A zirci kőműves- és ácscéh lámpái. 
52. Zunftlampen der Mauerer und Zimmerer von Zirc. 
52. Lanternes de la corporation de maçons et charpentiers de Zirc. 
52. Фонари зирцского цеха каменщиков и плотников. 

loscéh (1886) zászlóján. A veszprémi kőművescéh zászlójá
nak másik oldalát a holdsarlón trónoló Immaculata, a 
pápaiakét a holdsarlón trónoló Madonna képe díszíti. 
A nagyvázsonyi zászló oldalára az asztalosmesterség jel
zésére, meglehetősen szokatlan bibliai képet festettek. Noé ül 
a bárka előtt felhők közt trónoló Madonna alatt, mellette 
keretes asztalosfürész. 

A fazekasok országszerte tisztelt védőszentje Szent Flórián. 
Minden olyan mesterséggel kapcsolatba hozták, amely a 
tűzzel valamiféle összefüggésben van. így lett az agyagégető 
fazekasok védőszentje is. A veszprémi fazekascéhzászlón 
(1857) Flórián, római harcos öltözetben, balkezében zász
lóval, a felhők közül leereszkedve egy angyal segítségével 
vödörből vizet önt az égő házakra. A pápai fazekas társulat 

54. Országcímeres és bognár céhlámpák, Nagyvázsony. 
54. Zunftlampen der Wagner mit dem Landeswappen (Nagyvázsony). 
54. Lanternes de corporation ornées d'armoiries nationales, et d'armes de 

charron —• Nagyvázsony. 
54. Фонари с изображением государственного герба и фонари цеха 

бондарей, Надьважонь. 
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55. A bakonyszentlászlói Temetkezési Egylet lámpája. 

55. Totenlampe der Beerdigungsvereinigung von Bakonyszentlászló. 

55. Lanterne de l'Association de Pompes Funèbres de Bakonyszentlászló. 

55. Фонарь баконьсентласлойской похоронной компании. 

zászlaján (1894) ugyanaz a jelenet látható azzal a különb
séggel, hogy Flórián nem a felhők közül száll le, hanem a 
földön áll és nincs mellette segítő angyal. Egyébként mind a 
két zászló hátoldalát a Szentháromság képe díszíti. A fazekas 
céhek Szentháromság tisztelete országszerte kimutatható. 
A szegedi fazekasok 1827. évből való zászlóján is Szent
háromság-képet találunk a Flórián ábrázolás mellett és 
számos más fazekas jelvényen, pecséten vagy behívótáblán is a 
Szentháromság ábrázolása látható. Gyakori még egy másik 
bibliai kép felidézése is a fazekascéheknél : az ember (Ádám) 
teremtése. Ez szerepel pl. a Szent Flórián ábrázolás mellett, a 
pozsonyi fazekasok 1844. évi61 vagy a linziek 1867. évi62 

zászlaján. De többnyire az első emberpár Ádám és Éva 
alakja jelképezi a fazekasmesterséget, amint ott állanak a 
jó és gonosz tudásának almafájára felkúszó kígyó két ol
dalán. Az első embert ugyanis a biblia szerint sárból terem
tette az Isten. így teremti sárból, agyagból művét a fazekas is. 

A takácsmesterség védőszentje a takácsból lett ravennai 
püspök, Szent Severus. A IV. században élt és ereklyéit a róla 
elnevezett erfurti templomban őrzik.63 Tisztelete a takácsok 
között egész Európában elterjedt. Nyilván ezt a Szent Seve-
rust ábrázolja a pápai takácscéh zászlajára festett férfialak 
teljes püspöki ornátusban (1836). Ugyancsak Severus képe 

látható püspöki jelvényekkel, felhőkből kibukkanó angyal
kával, széles barokkos kézmozdulatokkal, térdenállva a 
nagyvázsonyi takácscéh zászlaján is (1869). A felirat azonban 
mind a két céhzászlón: ,,Sz. Severinus". Severinus püspök 
Noricum (a mai Ausztria területén fekvő római provincia) 
térítő apostola volt. Az V. században élt és Nápolyban van 
eltemetve.64 A két szent nevét hasonló hangzásuk miatt bi
zonyára összecserélték. De úgy látszik a két hasonló nevű 
szent összekeverése Magyarországon általános lehetett, 
mert a szegedi takácscéh 1822. évi zászlaján is „S. SEVERIN 
EPISC".felirat olvasható.65Sőt talán az sem egészen véletlen, 
hogy Nápolyban a Via arte della lana (gyapjúművesek 
utcája) vezet a S. Severino e Sossio templomokhoz. Mindkét 
takács céhzászló másik oldalát a Szentháromság képe díszíti. 

Ettől a két takácszászlótól élesen elüt a peremartoni, 
berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh zászlaja (1828). 
A zászlólap egyik oldalán Szent András apostol barokk mell
képe található, a másik oldalán — minden eddigi ismertetett 
Veszprém megyei céhszászlótól eltérően — nincs másik egy
házi jellegű kép, hanem helyette az ovális apostol mellkép 
nagyságában a céh címere látható. 

Az ugodi takácscéh zászlajának (1862) egyik oldalára 
ugyancsak a Szentháromság képét festették, a másikra egy 
Madonna-képet pálmafával és templommal. A zászló fel
irata eredetileg az: UGODI BÖCSÜLETES TAKÁCS 
CZÉHNEK ZÁSZLÓJA" volt. Ezt később átírták, és most a 

56. Temetési lámpa, kettőskereszttel, Marcaltő. 
56. Totenlampe mit Doppelkreuz (Marcaltő). 
56. Lanterne funéraire, montée de croix double — Marcaltő. 
56. Похоронный фонарь с двойным крестом, Марцалто. 
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következő felirat olvasható rajta: AZ UGODI IPAREGY
LET ZÁSZLÓJA. A „SZENTHÁROMSÁG" felirat vál
tozatlanul megmaradt, de a zászló másik oldalának képét 
úgy látszik kicserélték a „BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA" 
felirat alatt ugyanis „SZENT SEBESTÉNY" felirat olvas
ható. 

A veszprémi csapók zászlóján (1846) a céh védőszentje 
Szent Márton látható. Szent Márton toursi püspök, akit 
születésének helye miatt pannóniai vagy magyarországi 
jelzővel is szokás emlegetni, igen népszerű védőszentje volt a 
posztóműveseknek és a csapóknak. Szokásos keresztény 
ikonográfiái ábrázolásában jelenik meg a veszprémi céh
zászlón is. A lóháton ülő, római katonai öltözetet viselő 
Szent Márton kardjával levág egy darabot köpenyéből és 
azt a félmeztelen, didergő koldusnak nyújtja. A zászló másik 
oldalára a Szentháromság szokásos képét festették. 

A pápai szűrszabók zászlajának (1845) egyik egyházi 
vonatkozású képe: a „szent szakramentum", az oltáriszent
ség, a másik egy Mária ábrázolás : „SZŰZ MÁRIA BŰNÖ
SÖK OLTALMA". 

A tósokberéndi szabó és takácscéh zászlaján (1860) egyik 
oldalon Szent Pál apostol képe látható könyvvel és karddal, 
másik oldalon Szent Bernát, kezében Krisztus kínszenvedésé
nek eszközeivel: keresztfával, lándzsával, izsópra tűzött 
szivaccsal, fölötte Szűz Mária lebegő alakja, előtte két an
gyalka püspöksüveget és pásztorbotot tart. 

58. A zirci kőműves- és ácscéh lengőlámpája. 
58. Schwenklampe der Maurer- und Zimmererzunft von Zirc. 
58. Lanterne basculant de la corporation de maçons et charpentiers de Zirc. 
58. Качающийся фонарь зирцского цеха каменщиков и плотников. 

57. A tüskevári molnárcéh lámpája. 

57. Zunftlampe der Müller von Tüskevár. 

57. Lanterne de la corporation de meuniers de Tüskevár. 

57. Фонарь тюшкеварского цеха мельников. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a céhzászlók egyik 
oldalán általában a mesterség speciális védőszentjének, másik 
oldalán — túlnyomó többségben — Szűz Mária, a Szent
háromság, esetleg Szent István király ábrázolása található. 
A céhzászlók olajképei primitív, provinciális alkotások. 
Művészi értékük csekély. Jelentőségük az egyes mesterségek 
védőszentjeinek jellegzetes ikonográfiái ábrázolási módjában 
és népies, magyaros felfogásában jelölhető meg. 

Céh- és országcímerek 
A céhzászlók másik jellegzetessége, hogy a zászlók a fő 

helyet elfoglaló egyházi jellegű képek mellett legtöbbször a 
mesterség címerét is magukon viselik, sőt gyakran az ország
címert, esetleg a császári címert is ráfestették a zászlókra, 
jelezvén vele a királyi, illetve császári privilégiumot. 

A XIX. században készült Veszprém megyei céhzászlók 
közül ez a pápaiakra a legjellemzőbb. A megmaradt tíz 
pápai céhzászló közül nyolcon megtalálható a mesterség 
címere, mégpedig többnyire díszes ovális keretben, hatnál a 
zászló mindkét oldalán, kettőnél, a molnárok és kerékgyártók 
zászlójánál, csak az egyik oldalon, mert a zászló másik ol
dalán ugyanazt a helyet az országcímer foglalja el. Az emlí
tett 6 zászló közül ötnél a zászlólap mindkét oldalán, jobb-
ról-balról szimmetrikus elhelyezésben kíséri a céhcímer és az 
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59. Iparos temetési lámpa (lengő), Olaszfalu. 
59. Toten-Schwenklampe der Gewerbetreibenden von Olaszfalu. 
59. Lanterne funéraire, basculante, d'OIaszfalu 
59. Похоронный (качающийся) фонарь кустарей, Оласфалу. 

országcímer a két szentképet, úgy hogy a magyar címer min
dig csak a zászlólap egyik oldalán szerepel, a másikon a két
fejű sasos osztrák császári címer. Ugyanilyen elrendezésű a 
tósokberéndi szabó és takács céhzászló is. A kétfejű sasos 
osztrák császári címerábrázolást azonban a Bach-korszak 
letűntével mindegyik zászlón ezüst színnel lemázolták, 
egyedül az ácsok zászlóján és a tósonberéndi szabó—takács 
zászlón maradt meg, a csizmadiák pedig mind a magyar, 
mind az osztrák címer helyére egy-egy kis szentképet fes
tettek az ovális címerpajzsos keretbe. A kőművesek zászlóján 
országcímer már eredetileg sem szerepelt, a szentkép alatt 
rokokó keretben egyedül a céhcímer látható, mind a két ol
dalon. A többi Veszprém megyei céhzászlón sem magyar, sem 
osztrák címer nincs, kivéve az ugodit. 

A veszprémi céhzászlók közül négyen található meg a céh
címer, a magyar tímárok és vargák közös zászlóján, a 
fazekasokén, a kőművesekén és a régi csizmadia zászlón. 

A nagyvázsonyi zászlókra — mivel azoknál a zászlótartó 
vasat a színes céhcímer díszíti — céhjelvényt nem festettek. 
Kivétel a varga céhé, mert annak zászlótartóvasán csak a 

61. A leányfalui fazekasok lámpája (1845). 
61. Lampe der Töpferzunft von Leányfalu (1845). 
61. Lanterne des potiers de Leányfalu (1845). 
61. Фонарь леаньфалуйских гончаров, 1845. 

60. Temetési lámpák, Bakonyszentlászló. 
60. Totenlampen von Bakonyszentlászló. 
60. Lanternes funéraires de Bakonyszentlászló. 
60. Похоронные фонари, Баконьсентласло. 
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62. A leányfalui fazekascéh lámpája. 

62. Lampe der Töpferzunft von Leányfalu. 

62. Lanterne de la corporation de potiers de Leányfalu. 

62. Фонарь леаньфалуйского цеха гончаров. 

magyar címer látható, így magán a zászlóképen tüntették fel a 
céh kétféle címerét. Az ugodi takácscéh zászlaján sem lehe
tett eredetileg céhcímer, hiszen a zászlótartóvason ott díszeleg 
a takácsok jellegzetes címere, de valószínőleg utólag — amikor 
a céhből iparegylet lett — festették rá a zászlószárny végére 
egyik oldalon a különböző mesterségek jelvényét, a másikon 
pedig a magyar országcímert. 

A céhzászlók nagy részénél — különösen a pápaiaknál — 
füzér, vagy szalagdísszel ellátott copf-stílusú, néha sima 
ovális, ritkábban rokokó keretben, esetleg keret nélkül 
ábrázolták a céhcímert, amely a mesterség legjellegzetesebb 
szerszámait, vagy termékeit mutatta be. A keret fölé néha a 
magyar koronát helyezték, vagy egy keresztet. 

A pápai takácsok címere: vörös mezőben háromszög
alakban összeállított vetélő, a vetélőkben levő orsón vörös, 
fehér és kék fonál (1836), a tósokberéndi takácsoké zöld 
mezőben ugyancsak 3 vetélő (1860), a pápai szűrszabóké: 
Vörös mezőben nyitott arany olló (1845), az ácsoké szintén 
vörös mezőben nyitott körző alatt keresztfejsze, amelynek 
függőleges nyele előtt ácsderékszög és tisztítófejsze látható 
x-alakban keresztberakva (1853). 

63. A szentkirályszabadjai bognárcéh lámpája (1839). 
63. Lampe der Wagnerzunft von Szentkirályszabadja (1839). 
63. Lanterne de la corporation de charrons de Szentkirályszabadja (1839). 
63. Фонарь сенткирайсабадьяйского цеха бондарей, 1839. 
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64. A herendi vegyescéh (bognárok és kovácsok) céhlámpája. 

64. Lampe der vereinigten Zünfte (Wagner und Schmiede) von Herend. 

64. Lanterne de la corporation mixte (de charrons et de forgerons) de He
rend. 

64. Цеховой фонарь херендского смешанного цеха бондарей и куз
нецов. 

A veszprémi csizmadia, helyesebben ismeretlen Veszprém 
megyei bőripari céh zászlóképén a szentképek, alsó sarkaiba 
helyezve négy magyar koronával díszített rokokó címer
pajzsban, egy sarkantyús csizma, egy női csizma, egy bunda 
és két egymással keresztbe rakott hajlított tímárkés látható. 

A nagyvázsonyi vargák címere egyik oldalon egy magas
sarkú, hegyesorrú ráncos férficsizmát vagy sarut, a másik 
oldalon egy magassarkú női fűzőscipőt ábrázol. 

A peremartoni, berhidai és kiskovácsi takácscéh címere 
felel meg leginkább a heraldikai szabályoknak — s mint 
már említettük, a többitől eltérően — a zászlólap egyik 
oldalán az egész főhelyet elfoglalja: kék mezőben zöld 
alapon jobb mellső lábával kardot tartó ágaskodó fehér 
oroszlán, bal mellső lábával takácsvetélőt tart. 

Végül érdekes jelenség, hogy az ugodi kőbányai és mész
telepi munkások még 1928-ban is a céhzászlókra jellemző 
szerszámábrázolásos jelvénnyel díszítették fecskefarkú temp
lomi zászlójukat: a zászló két szárnyán a szentképek alatt 
keresztbe rakott kőtörőkalapács és csákány képe látható. 

A pápai szűcscéh címere: vörös mezőben nyitott leveles 
arany korona alatt két egymással szembefordult, kinyújtott 
nyelvű, ágaskodó, koronás, arany, heraldikai oroszlán ki
feszített fehér hermelin szőrmét tart (1859); a molnároké: 
kék mezőben négyküllős, arany malomkerék, fölötte kinyi
tott fakörző alatt malomkőguzsaly (1859). A pápai bognárcéh 
címere: kék mezőben 12 küllős arany kocsikerék fölött két-
fogantyús bognár vonókés és bognárbárd (1863); a csiz
madiáké ugyancsak kék mezőben aranyszegélyes fekete sar
kantyús csizma (1890), a kőműveseké a bordószínű zászló
anyagra festett egymással keresztberakott kőműves kalapács 
és kanál (1893). 

A veszprémi magyar tímár és vargacéh címere a zászló 
két sarkában pontosan megegyezik a két céh 1772-es, illetve 
1845-ös pecsétjével.66 A veszprémi fazekasok címere: rokokó 
pajzskeretben zöld zászlóanyagra festett egytengelyű fazekas
korongon álló korsó (1857). A veszprémi kőművesek jel
vényének nincs pajzskerete. A fecskefarkú zászló két kék
színű szárnyán aranyszínű kőműveskalapács, kanál, körző, 
vízszintmérő és egyéb kőműves szerszámok jelzik a céh 
emblémáját. 

65. Temetési lámpa, Bakonyszentlászló. 
65. Totenlampe von Bakonyszentlászló. 
65. Lanterne funéraire — Bakonyszentlászló. 
65. Похоронный фонарь, Баконьсентласло. 
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Heraldikai szempontból mindenesetre említésreméltó, 
hogy a céhzászlók tanúsága szerint a különböző céhek még a 
XIX. század második felében is rendszeresen használták 
mesterségjelvényes, színes céhcímereiket. 

A céhzászlóval kapcsolatos költségek 

r A céhzászlók elkészíttetési költsége igen magas volt. 
Álljon itt erre például a veszprémi belső molnárcéh céh
mesterének Khán Mártonnak, az 1836—1837. évre szóló 
számadásából az alábbi részlet: 

„Az elkészülő zászlóra lett költség nevezetesen 
Gombkötőnek contó szerint 200 ft 
Aranyművesnek dtto 195f50x 
Boltosnak damasztért 67 f 36 
Piktornak 85 f 
Szabónak 12 f 30 
Lakatosnak 5f 
Asztalosnak 2f 55 
Ismét gombokért 1 f 15 
Felszenteléskor egyházfinak 1 f 40 x 
Mesterembereknek borra való 1 f 30 x 

Öszvesen 514. 16"67 

67. A szentkirályszabadjai bognár céhlámpa mesterségjelvényes dísze 
(1839). 

67. Handwerkszier auf der Wagnerzunftlampe von Szentkirályszabadja 
(1839). 

67. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 
charrons de Szentkirályszabadja (1839). 

67.Украшением на фонаре в виде эмблемы ремесла сенткирайсабадьяй-
ского цеха бондарей, 1839. 

66. A szentgáli takácscéh lámpája. 

66. Zunftlampe der Weber von Szentgál 

66. Lanterne de la corporation de tisserands de Szentgál. 

66. Фонарь сентгальского цеха ткачей. 

A számadásból kitűnik, hogy az igen rossz állapotban ma is 
meglevő zászlót a boltostól vett damasztból 6-féle iparos 
készítette el : szabó, gombkötő, aranyműves, piktor, lakatos 
és asztalos, igen jelentős összegért. 

Nem csoda, ha a céhtagok húzódoztak a zászló csinál-
tatástól, nem beszélve a zászlóhordozásról, amely a zászlók 
hatalmas méretét és súlyát tekintve, meglehetősen fáradságos 
lehetett. 

Különösen sérelmesnek tartották a zászló csináltatást és 
hordozást a református vallású mesterek. A pápai borbély
céh pl. 1741-ben így panaszkodik a földesúrnak egy kálvinista 
mesterre „Robics Ferenc céhünkben sok confusust (zavart) 
okoz; ha ennek a zászlócsinálást előhoztuk, eö kegyelme 
nemhogy ebben az eö, buzgóságát megmutatta volna, ha
nem inkább kihurrogatván bennünket ezt mondotta: Minek 
a zászló? Én ugyan annak a nyelét sohasem fogom vinni".68 

Ezért a céhek legtöbbször külön embereket fogadtak, 
akik a körmeneten a felvonuló mesterek előtt a zászlót vitték. 
Kitűnik ez a legtöbb céh számadásából. A veszprémi belső 
molnárcéh 1839—40. évi elszámolásában pl. a 45. tételben 

153 



68. A nagyvázsonyi bognár céhlámpa mesterségjelvényes dísze (1843). 

68. Handwerkszier der Wagnerzunftlampe von Nagyvázsony (1843). 

68. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 
de charrons de Nagyvázsony (1843). 

68. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре надьважоньского 
цеха бондарей, 1843. 

„zászlóhordozásért 2 f 30 kr." szerepel.69 Ugyancsak külön 
fizettek a zászlók őrzéséért is, mert azokat a templomban 
tartották. A veszprémi molnárcéh pl. az „egyházfinak zászló 
gondviseléséért és egyébb fáradságáért" az 1843—44. évi szám
adás szerint 2 ft-ot adott.70 

AVeszprém megyei céhzászlóknak sem történeti, sem ipar
művészeti szempontból nincs túl nagy jelentőségük. Meg
lehetősen késői időszakból származnak és kivitelük sem 
emelkedik az átlagos színvonal fölé. Művelődéstörténeti 
szempontból mégis igen figyelemreméltók, mert színeik tarka
ságával, díszes tartóvasaikkal, dús aranyozásukkal jellegzetes 
védőszentképeikkel és mesterségcímereikkel a sokszázéves 
céhrendszer testületi szellemének és vallási funkciójának 
kézzel fogható látványos emlékei. 

II. TEMETÉSI CÉHLÁMPÁK 
Bár tudjuk, hogy a kézműves céhek kialakulásának valódi 

oka az árutermeléssel együttjáró piac szervezésére és a ver
seny kizárására — vagy legalábbis korlátozására — fellépő 
igény, a szervezkedés a középkori egyház mindent átfogó 
ideológiája következtében vallásos jellegű egyesületek, jám
bor oltártársulatok, testvériségek (confraternitások) for
májában indul meg. Egy-egy oltár körül tömörülnek az egy 
mesterséget űző kézművesek és testületeiket eleinte gyakran 
az oltár védőszentjéről nevezik el. Természetes, hogy közösen 
vesznek részt az egyházi szertartásokon és halottaikat is 
maguk temetik el. 

Érthető tehát, hogy már a legkorábbi középkori céhrend
tartások is kivétel nélkül mind előírják: a céh köteles elhunyt 
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tagjait vagy azok hozzátartozóit tisztességesen eltemetni és a 
temetésen a céh tagjai tartoznak hiánytalanul, teljes létszám
ban megjelenni. A céhtag halálakor a céhmester elindította a 
táblát és a behívótábla körülhordozásával adta tudtul a 
mestereknek a céhtag halálát és temetésének időpontját. 
Sok helyen erre a célra külön halottas behívótáblát rend
szeresítettek, amelyen halálfej, koponya és csontok ábrázo
lása hívta fel a figyelmet a gyászesetre.71 

A céhek által rendezett temetések szervezettebbek, ünne
pélyesebbek és fényesebbek voltak, mint a többiek. Ezért 
módosabb polgárok halála esetén hozzátartozóik gyakran 
egy-egy céhet kértek fel, hogy díjazás ellenében vállalják el 
a temetést. Némelyik céh,72 vagy annak keretében alakult 
külön társaság rendszeresen és hivatásszerűen foglalkozott 
sírásással és temetéssel.73 Ezek az ún. „kalandos céhek" 
vagy „kalandos társaságok",74 amelyek a mai temetkezési 
vállalatok egyenes ősei. 

Kertész Manó 1922-ben megjelent Szólásmondások с 
művében említi, hogy Zalában a büszke „rátartós" emberre 
máig is azt mondják: „Büszke, mint akit céhvei temetnek".15 

O. Nagy Gábor is átveszi ezt a szólásmondást 1966-ban 
megjelent „Magyar szólások és közmondások" с gyűjte
ményébe azzal, hogy ez olyan tájnyelvi kiszólás, amely a 
magyar nyelvterületnek csak egy kis részén ismert".76 Hogy 
ez a „céhvei temetés" Veszprém megyében is mennyire el 

69. A veszprémi fazekas céhlámpa mesterségjelvényes dísze. 
69. Handwerkszier der Töpferzunftlampe von Veszprém. 
69. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 

de potiers de Veszprém. 
69. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре веспремского цеха 

гончаров. 



volt terjedve, azt a később ismertetésre kerülő temetési céh
lámpák nagy számán kívül legjobban Mithay Sándornak, 
a pápai Helytörténeti Múzeum igazgatójának egy 1967. évi 
feljegyzése is bizonyítja. „Vináron mesélték — mint írja —, 
hogy egy alkalommal Marcalgergelyin az evangélikus temp
lomban olyan kevesen voltak, hogy csak a pap volt ott és 
a „céhmester". Mivel a temetkezéseknél régebben a céh 
működött közre, azért ma még a sekrestyést céhmesternek 
nevezik".77 

A céhek által kifejtett gyászpompát a nyugati gazdag cé
heknél díszes, kivarrott gyászdrapériák, a katafalk mellé 
állítható céhjelvényes gyertyatartók és festett vagy textilre 
hímzett halotti címerek képviselték, az elhalt mesterek nyug
helyét pedig a mesterség-jelvényekből összeállított családi 
címeres epitáfiumok ékesítették. 

A dunántúli, jórészt mezővárosi és falusi céhek egyszerűbb 
temetési felszereléséből a Szent Mihály lova és a céhlámpa 

71. Takácscéhlámpadísz (Veszprém ?). 
71. Lampenzier einer Weberzunft (Veszprém?). 
71. Ornemsnt de lanterne de la corporation de tisserands (Veszprém?). 
71. Украшение на фонаре цеха ткачей (Веспрем?). 

70. A szentgáli takács céhlámpa mesterségjelvényes dísze. 

70. Handwerkszier der Weberzunftlampe von Szentgál. 

70. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 
de tisserands de Szentgál. 

70. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре сентгальского цеха 
ткачей. 

a legjellegzetesebb. Arra is akad példa nálunk is, hogy a 
meghalt iparos fejfáját mesterségjelvénnyel látták el. Erdély
ből, Bánffyhunyadról ismerünk mesterségjelvényes kopja
fákat,78 de a veszprémi és nagyvázsonyi temetőben is lát
ható a mai napig kocsikerék rajzával díszített bognármester 
sírkő.79 

A Szent Mihály lova a halottas kocsit, esetleg ravatalt is 
helyettesíthető olyan eszköz, amellyel a ráhelyezett koporsót 
viszik a temetésen.80 Négy lábon áll, négy vízszintes tartó-
rúdja van, amelyeknél fogva négy ember viszi. Lécezett aljá
hoz, amelyre a koporsót helyezik, kétfelől egy-egy kiemel
kedő rácsos oldal csatlakozik. 

A Veszprém megyei céhek közül a peremartoni, berhidai 
és kiskovácsi takácscéh által használt Szent Mihály lova ma
radt fenn teljes épségben.81 

A négy lábon álló négykarú faalkotmány ugyanolyan szí
nűre van festve, mint a céh ládája és mindkét oldalát felirat 
díszíti. A csuklóspántokon lebillenthető 8 függőleges léccel 
összefogott oldal felső, hosszú, vízszintes lécén kezdődik a 
felirat és ugyanott folytatódik a másik oldalon: 

„NÉKEM A NAP ÉS HOLD TÖBBÉ NEM VILÁGÍT 
MERT MÁR AZ ÉN TESTEM POR S HAMUVÁ 
VALIK" 
A két alsó, hosszú, vízszintes lécen pedig ez áll : 
TISZTELETTEL EMELTETTE E TESTVIVŐ ESZKÖZT 
A PEREMARTONJI, BERHIDAI ÉS KISKOVÁ(TSI)N, 
TAKÁTS CHÉH 
Az utolsó „czéh" szó már a legömbölyített tartórudakban 

végződő négyszögletes alsógerendára került. 
Ezen olvasható az évszám is : 
„ANNO. 1846 ÉVBEN" 
A két négyszögletes alsó gerenda közepére képet is fes

tettek: koponya (halálfej) csonttal, kígyó, rózsa és alma. 



72. Az olaszfalui takács céhlámpa mesterségjelvényes dísze. 

72. Handwerkszier der Weberzunftlampe von Olaszfalu. 

72. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 
de tisserands d'Olaszfalu. 

72. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре оласфалуйского 
цеха ткачей. 

A feliratokat vékony festett vonal és helyenként egyszerű 
levéldísz keretezi. 

A palotai csizmadiák Szent Mihály lovát a rajta levő év
szám tanúsága szerint már a céhrendszer megszűnése után 
készítették. Csak egyik lehajtható oldallapja maradt meg. 
Puhafából készült, feketére van festve, közepén tábla, fe
kete alapon fehér betűs felirattal : 

„A PALOTAI CSIZMADIA TÁRSULAT TULAJ
DONA 1879". 

Az alsó hosszú léc alján két bemélyedés, a csuklóspántok 
helye. Az oldalak összekapcsolására három szemes csavar 
szolgál. Az alsó és felső hosszú lécet a közepén elhelyezkedő 
feliratos táblától jobbra és balra 7—7 függőlegesen áttört 
rövid léc tartja össze. Az áttört lécek mintája: két egymással 
szembefordított stilizált tulipán között egy-egy karika. 

A tulipánok és karikák feketére vannak festve, szélük 
fehér.82 

A legtöbb céhnek megvolt a maga külön Szent Mihály 
lova, de természetben csak a fent ismertetett kettő maradt 
fenn. A céhiratokban több más céhnél is történik rá utalás, 
mint pl. a veszprémi belső molnárcéh 1839—40. évi szám
adásában, ahol a „Szent Mihály lovára lett kisebb költség" 
címén 36 krajcárt számolnak el,83 a veszprémi bognárcéh 
Szent Mihály lováról pedig 1862-ben történik említés.84 

'":' 
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A céhlámpák a temetés ünnepélyesebbé tételét szolgálták, 
a halottkísérés fényét emelték a szó legszorosabb értelmében 
is, hiszen a lámpákban gyertya égett. 

Bizonyára nemcsak a Dunántúlon, hanem másfelé is szo
kásban volt a halott-kísérésnek ez a módja,85 de tipikus céh
jelvénnyel díszített temetési céhlámpákat az ország más ré
széről nem ismerünk. 

Rendszerint négy egyforma darab volt belőlük, néha csak 
2, de előfordult az is, hogy 6 lámpával kísérték a halottat. 
A lámpák mérete általában 120—150 cm között mozgott, 
nyéllel együtt. A céhlámpa 3 főrészből állt: a nyélből, magá
ból a lámpatestből, lámpaházból vagy fejből és a lámpa 
csúcsán elhelyezkedő lámpa díszből. 

A nyél gyakran maga is rézcsőből készült, ha a lámpafejet 
is rézből csinálták; sok esetben egyszerű farúd szolgált nyél 
gyanánt. Ha a farúd 2 méteres volt, vagy ennél hosszabb, 
az ilyen lámpa már nem minősíthető temetési céhlámpának. 
Az ilyen hosszú nyélre szerelt lámpák a templomi padok 
szélén elhelyezett vasbilincsekbe dugva, a templomi világí
tást szolgálták. (Bakonyszombathely.) 

A rézlemezcsőből préselt nyelek félgömbölyű végződé-
sűek, simaságukat egy-két helyen egyszerű vagy dupla, sőt 
hármas gyűrű töri meg. Felső végük, amelyhez a lámpatest 
csatlakozik, vagy tárcsaszerűen (Bakonyszentlászló, pere-
martoni kongregációs lámpák) vagy domborított virágke-

73. A leányfalui fazekas céhlámpa mesterségjelvényes dísze. 
73. Handwerkszier der Töpferzunftlampe von Leányfalu. 
73. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 

de potiers de Leányfalu. 
73. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре леаньфалуйского 

цеха гончаров. 



hely, illetve hólyagformákban kiszélesedik. (Zirci kereszt
díszes lámpák.) Néha még egyéb egyszerű domborított mo
tívum (pl. függőleges hurkák) is díszíti a fémnyelet. (Nagy
vázsonyi országcímeres lámpák, leányfalusi lámpák 1845.) 

A fanyelű lámpáknál rendszerint 6 S-alakban meghajlí
tott kacskaringós vaskonzol segítségével erősítették rá a fa-
nyél végére a lámpafejet (bakonyszombathelyi temetkezési 
egylet lámpái, kislődi céhlámpák), de sokszor csak négy egy
szerű, félköralakúra meghajlított vaspánt tartotta a lámpa
testet (Marcaltő, tüskevári molnárcéhlámpák). 

A temetkezési lámpák külön típusa a lengőlámpa. Ezek
nél nem a lámpatest alját rögzítették a nyélhez, hanem a 
nyél felső végéhez kétágú, kifelé szélesedő, villa csatlakozik. 
A villa két hegye között mintegy vízszintes tengely körül 
forgatható a lámpatest, amelynek felső széle egy-egy csa-
csavarral kötődik a villa két ágához. Az ilyen lámpa hordás 
közben himbálózik, fénye imbolyog. Konstrukciójával ta
lán éppen ezt a hatást kívánták elérni. (Bakonyszombathelyi 
iparos lámpák, a zirci kőmíves kőfaragó, ács és cserepes
céh lámpái 4 + 6 db, az olaszfalusi takács és országcímeres 
lámpák 4 + 4). 

A lámpatestek vagy fejek többsége hatszögletes fordított 
csonkagúla alapformájú és minden esetben réz vagy vas-

75. A zirci kőműves és ács céhlámpa mesterségjelvényes disze. 
75. Handwerkszier der Maurer- und Zimmerer-Zunftlampe von Zirc. 
75. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 

de maçons et charpentiers de Zirc. 
75. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре зирцского цеха 

каменщиков и плотников. 

74. A zirci kőműves és ács céhlámpa mesterségjelvényes dísze. 
74. Handwerkszier der Maurer und Zimmerer-Zunftlampe von Zirc. 
74. Ornement muni de l'enseigne de métier sur la lanterne de la corporation 

de maçons et charpentiers de Zirc. 
74. Украшение в виде эмблемы ремесла на фонаре зирцского цеха 

каменщиков и плотников. 

lemezből készült. Akad elvétve négyszögletes (Bakonyszent-
lászló) vagy hatszögletes, egyenes hasábalakú (Marcaltő) 
lámpa is. A nagyvázsonyi országcímeres céhlámpák kivéte
lesen nyolcszögletesek. 

A lámpatestek váza néha egészen egyszerű (Bakonyszent-
lászló, Marcaltő) legtöbbjét azonban áttört, lyukacsos sze
gély díszíti, a sarkokon domborított akantuszlevél (Zirc, 
Leányfalu, Szentkirályszabadja), rozetta (Nagyvázsony, Szent
gál, Leányfalu 1845) vagy kagyló (Bánd, Herend, Olaszfalu) 
a felső szélén áttört párta (Bakonyszombathely, Bakony-
szentlászlóí Temetkezési Egyesület). A lámpa oldalai be 
vannak üvegezve, gyakran különböző színű (piros, kék, 
sárga) üveggel. Az újabbaknál metszett üveg is előfordul 
(Zirc 8 ágú csillaggal, Bakonyszentlászló 6 ágú csillaggal) 
vagy domborított mintás üveglap (Bakonyszombathelyi Te
metési Egylet). 

Némelyik hatoldalú lámpa oldalait még egy-egy függőle
ges keresztpánttal ketté osztották és így 12 üveglapból áll. 
(Leányfalusi fazekascéhlámpák, olaszfalusi takácslámpák 
1855, bándi céhlámpák 1852.) 

A lámpák egyik üvegezett oldala ajtószerűen kinyitható 
és ezen keresztül lehet behelyezni a lámpatest aljából kiemel
kedő alacsony hengerbe a gyertyát. A fémlámparész lyuka-
csossága azt a célt szolgálta, hogy a gyertya az égéshez szük
séges megfelelő levegőmennyiséget megkapja. 
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76. A herendi vegyescéh (esztergályosok, asztalosok és pintérek) lámpájá
nak feliratos, kereszttel ellátott dísze. 

76. Lampenzier mit Aufschrift und Kreuz der vereinigten Zünfte (Dreher, 
Tischler und Böttcher) von Herend. 

76. Ornement muni de croix et d'inscription de la lanterne de la corpora
tion mixte (tourneurs, menuisiers et tonneliers) de Herend. 

76. Надпись и кресты, украшающие фонарь херендского смешанного 
(слесари, столяры и бондари) цеха. 

A céhlámpák legjellegzetesebb, legérdekesebb része а 
lámpatest fölé helyezett lámpadísz. Már maga a lámpatest, 
lámpaház fedele is igen változatosan van kiképezve. Egyesek 
épülettető formákat mutatnak (bakonyszombathelyi iparos 
lámpák), mások egyenesen barokk templomtornyok bádog
sisakjára emlékeztetnek. (Zirci temetési lámpa, Marcaltő.) 
Vannak olyan lámpák, amelyeknek a réznyél kiöblösödő, 
kiszélesedő végződésénél, a lámpatest aljánál alkalmazott 
hólyagos domborulatok stílusos megismétlése képezi a 
lámpaház fedelét (Szentgál). Ismét másoknál a lámpatest 
alján elhelyezett koncentrikus tárcsák, ellenkező irányú kör
körös megismétlése jelentkezik a lámpatest tetején. 

A legtöbb lámpatetőn azonban a már említett változatos 
fedélmegoldás fölé rendszerint egy áttört henger emelkedik, 
amelyen egy gömb áll. A gömb néha félgömbbé egyszerűsö
dik (nagyvázsonyi bognár 1843) vagy vázaszerű urnává ala
kul (Olaszfalu). 

E fölé kerül a tulajdonképpeni lámpadísz, amely a legtöbb 
esetben a céh címerét ábrázolja, s ebből állapítható meg, 
hogy melyik céh használatában volt. Sokszor nem a céhcímer, 

hanem a magyar országcímer a lámpadísz. Az ilyeneket 
valószínűleg az 1872-es évek után készítették, amikor már a 
céhek ipartestületekké alakultak át, bár arra is akad példa, 
hogy a magyar címert már jóval előbb is használták. Ilyen 
esetekben már nem lehet mindig egyértelműen megállapí
tani, hogy valóban céh, illetve iparoslámpákkal van-e dol
gunk, de az esetek nagyrészében mégis ezt kell feltételez
nünk, mert a helyi hagyományok és szokások felkutatásakor 
rendszerint ez bizonyosodik be. 

Ugyanez a helyzet az olyan lámpáknál is, amelyeken a 
lámpadísz egyházi jellegű: kereszt, kettőskereszt. A lelké
szek és öreg emberek nyilatkozatai általában megerősítik 
a feltevést, hogy a nyeles temetési lámpákat valamikor az 
iparosok vitték, sőt sok helyen ez a szokás mai napig is él. 

A céhlámpadíszek rézlemezből sziluettszerűen kivágott 
alakzatok. Magasságuk kb. 10—12 cm. Meglehetősen pri
mitív, egyszerű kis jelvények, amelyeket néha bekarcolt 
rovátkolással díszítették. Nagyritkán évszámmal, vagy fel
irattal is ellátták őket. Feltétlenül helyi készítmények, ame
lyeket —• a sokszor valószínűleg nem helyi készítésű — lám 
pák tetejére ráforrasztottak. 

77. A leányfalui fazekas céhlámpa országcímeres dísze (1845). 
77. Landeswappenzier auf der Zunftlampe der Töpfer von Leányfa 

(1845). 
77. Ornement muni de l'armoirie nationale de la lanterne de la corporatio 

de potiers de Leányfalu (1845). 
77. Украшение в виде государственного герба на фонаре леаньфалуй 

ского цеха гончаров, 1845. 
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A céhlámpadíszek első csoportját tehát a céhcímerek al
kotják. Ezek egyik fajtája az a típus, amelyeknél 2 ágaskodó 
oroszlán tartja a céhjelvényt. 

Ilyen a legrégibb évszámmal és felirattal ellátott cehlampa-
garnitúra a szentkirályszabadjai bognárcéhé. A két ágas
kodó oroszlán kocsikereket, fölötte pedig stilizált magyar 
koronát tart. A jelvény egyik külön érdekessége, hogy a ma
gyar korona fölött nem a szokásos kereszt látható, amely 
egyébként is a legtöbb temetési céhlámpa oromdísze, hanem 
csillag. Ennek az a magyarázata, hogy a szentkirályszabadjai 
bognárok reformátusok voltak; a céhlámpákat is a helyi 
református lelkész segítségével sikerült felkutatnunk és a 
múzeum számára megmentenünk. A céhlámpák használa
tának szokása tehát a protestáns falvakban és céhekben is 
elterjedt, holott pl. a halottaknak való világítás Halottak 
napjának vigiliáján és egyáltalán a templomi gyertyák hasz
nálata is kifejezetten a katolikus egyházi szertartásokhoz 
tartozik. 

79. A bakonyszombathelyi iparosok temetési lámpájának országcímeres 
dísze. 

79. Landeswappenzier der Totenlampe der Gewerbetreibenden von Ba-
konyszombathely. 

79. Ornement muni de l'armoirie nationale de la lanterne funéraire des ar
tisans de Bakonyszombathely. 

79. Украшение в виде государственного герба на похоронном фонаре 
' баконьсомбатхейских ремесленников. 

78. Az olaszfalui iparosok temetési lámpájának országcimeres dísze. 

78. Landeswappenzier der Totenlampe der Gewerbetreibenden von Olasz
falu. 

78. Ornement muni de l'armoirie nationale de la lanterne funéraire des 
artisans d'Olaszfalu. 

78. Украшение в виде государственного герба на похоронном фонаре 
оласфалуйских ремесленников. 

A szentkirályszabadjai bognár céhlámpák másik érdekes
sége, hogy a céhcímer alatt kissé felfelé kunkorodó réz mon
datszalagon felírás olvasható, mégpedig úgy, hogy a 4 da
rabból álló garnitúra négy lámpadíszes címere mondatsza
lagjának a felirata együtt adja ki a teljes szöveget a következő
képpen 

az elsőn: „Ns. Sz." 
a másodikon: „Király Sza-" 
a harmadikon : „Badi Érdemes' ' 
a negyediken: „Bognár Czéh" 

A lámpák a mondatszalag másik oldalán olvasható felirat 
szerint 1839-ben készültek. 

Oroszlános lámpadísze van a nagyvázsonyi bognárcéh
lámpáknak is. Nagyon hasonlít a szentkirályszabadjai bognár 
céhlámpadíszhez. Annyi a különbség, hogy a 10 küllős kerék 
fölött nemcsak a koronát, hanem a teljes magyar címert 
tartja a két, kinyújtott nyelvű és ágaskodó oroszlán, a ko
rona csúcsán pedig kereszt van (ami sajnos időközben leto-
rött),nem pedig csillag. A jelvény alatti kis táblán az évszám: 
1843. 
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80. A szentgáli takácscéh lámpájának Szentgál címerét ábrázoló dísze. 

80. Zunftlampe der Weber mit dem Orts wappen von Szentgál. 

80. Ornement de la lanterne de la corporation de tisserands de Szentgál, 
représentant l'armoirie de la commune. 

80. Украшение, изображающее герб Сентгала на фонаре сентгаль-
ского цеха ткачей. 

A veszprémi fazekascéh lámpadísze is ehhez a típushoz 
tartozik. Két hátsó lábán álló oroszlán között kétfülű fazék 
áll a földön. Fölötte az oroszlánok másik kétfülű fazekat tar
tanak mellső lábaikkal, melyből leveles növényzet közül ke
reszt emelkedik ki. A Bakonyi Múzeumban őrzött fazekas
jelvényt rézlemezből vágták ki s bár az eredeti múzeumi lel
tárkönyvi bejegyzés a céhzászló csúcsának tartja — talán 
azért, mert csak egy darab maradt belőle — anyaga, mérete, 
alakja és stílusa egyaránt arra utal, hogy az a céh lámpájáról 
való. 

Ugyancsak két ágaskodó oroszlán tartja a szentgáli takács 
céhlámpa tetején a takácsmesterség közismert jelvényét, a 
3 háromszögalakban összeállított vetélőt egy stilizált korona 
alatt. 

A céhcímeres lámpadíszek második típusánál nincsenek 
címertartó oroszlánok. 4 db ilyen takácscéhjelvényes lámpa
díszt őriz a veszprémi Bakonyi Múzeum is. A sárgarézlemez
ből kivágott jelvény barokkos címerpajzs keretben ábrázolja 
a 3 vetélőt, a pajzs két oldalát heraldikai címertakaró (fosz
lány) övezi, fölötte stilizált zárt korona. A pajzs gömbölyű, 
csavarmenetes száron áll. Nyilván ennek segítségével erő
sítették a lámpadíszt a lámpa tetejéhez. Minden valószínű
ség szerint a veszprémi takácscéh lámpáiról valók ezek a 
díszek, de maguk a lámpák nem maradtak meg. 

Nagyon hasonlítanak a veszprémi takácscéhlámpa dí
szeihez a Zirc melletti, Olaszfalu filiális takácscéhének lám
padíszei. Majdnem teljesen azonos vonalú barokk pajzsban 
látható a 3 háromszögalakban összerakott vetélő. A címer
takarók is ugyanolyanok, mindössze a pajzsra helyezett zárt 
korona egyszerűbb, áttörtebb és közepéből kereszt emelke
dik ki. 

A címer pajzsát, takaróját és kereszttel díszített koronáját 
tekintve, tökéletesen azonos az előbbi két lámpadísszel a 
leányfalusi evangélikus templomban őrzött 4 darab faze
kascéhlámpa jelvénye. A híres leányfalusi fazekasok teme
tési lámpacímerének pajzsában a fazekasmesterség ősi emb
lémája a fazekaskorongra helyezett kétfülű olaszkorsó lát
ható. 

Peremartonból vagy Berhidáról származik egy sárgaréz
ből készült molnércéh-jelvényes lámpadísz. Négyküllős ma
lomkereket ábrázol, amelyből kettős kereszt emelkedik ki. 
A Bakonyi Múzeum leltárában ez a jelvény is — lévén belőle 
csak egy darab — zászlócsúcsként szerepel, de minden két
séget kizáróan meg lehetett állapítani, hogy céhlámpára való 
jelvény, mivel az a lámpa, amelynek tetejéről letörött, utólag 
előkerült. Alighanem annak a filiális céhnek volt ez a lám
pája, amelynek céhjelvényes, malomkerekes zászlórúdja a 
peremartoni róm. kat. templomban ma is megvan és amelyet 
a céhzászlók között már ismertettünk. 

81. A nagyvázsonyi lövészegyesület temetési lámpájának dísze. 
81. Zier der Beerdigungslampe der Schützenvereinigung von Nagyvázsony. 
81. Ornement de la lanterne funéraire de la société de tir de Nagyvázsony. 
81. Украшение на фонаре надьважоньской корпорации стрелков. 



82. A peremartoni gazdakör temetési lámpájának dísze. 

82. Zier der Beerdigungslampe der Landwirtevereinigung von Peremarton 

82. Ornement de la lanterne funéraire du cercle de cultivateurs de Peremar-
ton. 

82. Украшение на фонаре для похорон перемартонских хозяев. 

gyár címerről a korona és kereszt ugyancsak hiányzik. Ezzel 
szemben az egyik példányon KE monogram olvasható. 

Mindkét garnitúra céhlámpa dísze sárgarézből van ki
vágva, a szokásos sziluettszerű megoldással. 

Céhcímer lehetett az a csonka céhlámpadísz is, amely egy 
kislődi temetési lámpa csúcsán maradt meg. A letörött céh
jelvény alján máltai kereszt fölött feltehetően a háromszög
alakban összerakott, 3 vetélő alsó vízszintes tagja látható. 

A céhlámpadíszek másik csoportja egyszerű kereszt formát 
mutat. 

Ilyen négy darab csavarosvégű, egyszerű sárgarézkeresz
tet őriz a Bakonyi Múzeum. Hogy melyik céh lámpájáról 
valók a keresztek, ma már nem állapítható meg. 

Ugyancsak egyszerű keresztből állott a herendi vegyes céh 
4 temetési lámpájának dísze is, de mindegyik kereszt alatt 
egy-egy ovális táblácskán elolvasható a lámpát vivő iparosok 
mesterségének neve a következőképpen: 

1 : ERSAME WAGNER SMIDT 
(Becsületes bognár, kovács) 

2: ERSAME DRECHSLER, TISCHLER, BINDER 
(Becsületes esztergályos, asztalos, pintér) 

3: ERSAME SCHUSTER STRIKER 
(Becsületes varga, kapcás) 

4: ERSAME KÜRSCHNER FÄRBER 
(Becsületes szűcs, festő) 

Némileg eltér a szokványos sárgarézlemezből készült céh
lámpadíszektől a tüskevári Helytörténeti Múzeumban ki
állított 2 db molnárcéhlámpa jelvénye. A „Torna, Hajagos 
és Bittva vizén levő molnárcéh", amely székhelyét Tüskevá
ron tartotta, plasztikus, négyküllős lapátokkal ellátott kis 
malomkereket csináltatott lámpáinak tetejére. A kereket 
4 db hajlított lemezpánt erősíti a lámpafejhez, a kerék fölött 
pedig kis kereszt utal a lámpák egyházi funkciójára, a teme
tési szertartásokon való részvételre. 

Zircen két garnitúra igen érdekes céhjelvényes lámpa ma
radt meg, amelyeket az apátsági templomban őriznek. A lám
pákat a kőmíves, kőfaragó, ács és cserepezőcéh használta. 
Az egyik garnitúra 6 lámpából áll. Mindegyik tetejét kör
alakú emblémába foglalt szerszámok díszítik. Nyitott körző, 
kőműves vízszintező mérőón, ácstisztító-fejsze, kőmíves-
kalapács és kanál, ácsszekerce, ácsderékszög és hasas kereszt
vágó fűrész, a köralakú embléma fölött vízszintes vágásos, 
háromhalmos, kettőskeresztes magyar címer, amely fölül 
a korona és a kereszt hiányzik. A koronát feltehetően, mint 
a megszűnt királyság jelvényét távolították el róla a felsza
badulás után, mivel a lámpák tulajdonképpen még ma is 
használatban vannak. 

A másik zirci céhlámpagarnitúra 4 darabból áll. Lámpa
dísze ugyanolyan, mint a 6 darabos garnitúráé, egyetlen kü
lönbség, hogy az ácsszekerce és ácsderékszög hiányzik róla, 
a hasasfűrész rajzolata pedig nem vehető ki pontosan. A ma-

83. A peremartoni kongregációs lámpa dísze. 
83. Zier der Lampe der Marien-Kongregation von Peremarton. 
83. Ornement de la lanterne de la congrégation mariale de Peremarton. 
83. Украшение на фонаре перемартонской конгрегации. 
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84. Temetési lámpák tartóállványa, Bakonyszentlászló. 

84. Haltegestell von Beérdigungslampen von Bakonyszentlászló. 

84. Râtelier de lanternes funéraires — Bakonyszentlászló. 

84. Подставка для похоронных фонарей, Баконьсентласло. 

Valószínűleg a herendi céhlámpák mintájára készültek а 
bándi hasonló lámpák is. Lámpadíszük teljesen azonos a 
herendiekével. 

A négy lámpa kereszt alatti ovális táblácskáin a következő 
feliratok olvashatók: 

1 : ERSAME SNEIDER 1852 
(Becsületes szabó 1852) 

2: ERSAMESMID 1852 
(Becsületes kovács 1852) 

3: ERSAME PINTER 1852 
(Becsületes pintér 1852) 

4: ERSAME SUSTER 1852 
(Becsületes varga 1852) 

A temetési lámpadíszek harmadik csoportja az országcí
meres. Ezekről — mint már bevezetőben említettük, minden 
kétséget kizáróan nem állapíthatók meg, hogy kifejezetten 
céhek használatában voltak, de a valószínűség emellett szól. 

A legrégibb ilyen országcímeres lámpadíszeket a leány
falusi evangélikus templomban levő 2 darab igen rossz ál
lapotban levő lámpán láthatjuk, a levéldíszszerűen kivágott 
rézlemez táblácskán kipontozva az 1845-ös évszám olvas-
vasható, fölötte négyszögletes, sziluettszerűen kivágott ma
gyar címer, a fölötte levő korona már letörött róla. Valószí
nű, hogy a leányfalusi fazekasok régebbi lámpái lehettek. 

Csinos barokkos szent koronás magyar címerből áll az 
olaszfalusi templomban levő másik 4 darabos céhlámpagar
nitúra dísze. A lámpák 1879-ben készültek. Valószínű tehát, 
hogy a céhrendszer megszűnése után az iparosok új, általá
nos országcímeres temetési lámpákat csináltattak maguknak 
a takácscéhjelvényesek helyett. 

Bakonyszombathelyen is található négy magyar címerrel 
díszített temetési lámpa a róm. kat. templomban. A lengő
lámpákat díszítő magyar címerek, az eddigiektől eltérően 
nem sárgarézből készültek sziluettszerűen kivágva, hanem 
vaslemezből, piros és ezüst színre festve. 

Speciális helyet foglal el a céhlámpadíszek sorában a szent
gáli takácscéh lámpájának dísze. Ez sem a céh, sem az ország, 
hanem Szentgálnak az ősi királyi vadásztelepülésnek a cí
merét ábrázolja, a tovarohanó szarvasra célzó vadászt. A cí
merkép sárgarézből van kivágva a szokásos módon, s egy 
sárgarézrudacska végén áll. A rúdon 2 csuklón, elforgatható 
vékony rézlemezből készült kétcsücskű zászlócska, selyem
mel borítva és szegélyhímzéssel díszítve. Egyik felén lánc
öltéssel hímzett felirat „Ns. Sz. T. Cz. 1839" (Nemes Szent
gáli Takács Czéh) 

A céhlámpák típusa igen széles körben elterjedt. A céhek 
megszűnése után a legkülönbözőbb egyesületek használtak 
ilyen temetési lámpákat, mert nyilván a temetés elvégzésé
nek feladata is rájuk szállott. 

Egyik legérdekesebb példa erre a nagyvázsonyi lövész
egyesület. Lámpái tipikus céhlámpák. Ma is a nagyvázsonyi 
Szent István templomban láthatók. Lámpadíszük is a szo
kásos sárgarézlemezből kivágott jelvény. 2 ágaskodó orosz
lán 2 egymással keresztbe fektetett puskát tart. 

Másik igen érdekes példa a peremartoni gazdakör. Teme
tési lámpái a peremartoni róm. kat. templomban vannak. 
A tipikus céhlámpák dísze a rovátkázott díszítésekkel ellá
tott magyar címer sziluettszerűen kivágott képe, de a szo-

85. Temetési céhlámpa a templomfalra erősítve, Nemesleányfalu. 
85. Beerdigungs-Zunftlampe an der Kirchenwand, Nemeslsányfalu. 
85. Lanterne funéraire scellée dans le mur de l'église, à Nemesleányfalu. 
85. Цеховой похоронный фонарь, укрепленный на церковной стене, 

Немешлеаньфалу. 



kásos hármashalom helyén egy ekevas látható a GK. fel
irattal (feltehetően Gazdakör). 

Ugyancsak a psremartoni templomban található egy ere
detileg 4 darabból álló olyan temetési lámpagarnitúra, 
amelynek lámpadísze rézlemezből igen primitíven kivágott 
Mária-alak. Valószínű, hogy a Mária-kongregációnak vol
tak ezek a külön temetési lámpái. 

A céhek, ipartestületek, egyéb egyletek temetési funkciója 
lassan átnőtt az önálló temetkezési egyletekbe. Ilyen egylet 
emlékei maradtak fenn Bakonyszentlászlón, ahol teljesen 
épsn megvannak a megfeszített és feltámadt Krisztus olaj
képét viselő fekete zászló 1914-ből, a fekete stólaszerű szé
les szalag, amelyet egyik vállukon hordtak a halott kísérők, 
és a négy kereszttel díszített temetési lámpa.86 

A lámpákat eleinte teljes egészében egyedileg helyi mes
terek készítették, de később — és ez jól meglátszik a lámpák 
uniformizálódásán — gyári tömegcikké váltak a temetési 
lámpák. Csak a lámpadísz különböztette meg őket. Ezek 
viszont mindig helyi készítésű, jellegzetes sárgaréz-lemezből 
készült jelvények maradtak. 

A kenései takácscéh lámpáinak készítéséről fennmaradt 
a szerződés is. Pfeiffer Ferenc veszprémi bádogosmester volt 

87. Veszprémi lakatoscégér. 
87. Schlosser-Handwerksschild aus Veszprém. 
87. Enseigne de serrurier de Veszprém. 
87. Вывеска веспремского слесаря. 

86. Pulai vagy nagyvázsonyi kovácscégér. 
86. Schmiede-Handwerksschild aus Pula oder Nagyvázsony. 
86. Enseigne de forgeron de Pula ou de Nagyvázsony. 
86. Пулайская или надьважоньская вывеска кузнеца. 

a készítő, aki Veszprémben levő vándorkönyvének tanúsága 
szerint 1854 és 63 között egész Európát bejárta (Pest, Bécs, 
Lipcse, Hamburg, London, Párizs).87 

A veszprémi csizmadiacéh 6 lámpáját is Pfeiffer Ferenc 
készítette 1842-ben 180 forintért, feltehetően az előbbinek 
az édesapja.88 Később Gerlitz Károly bádogosmester nevével 
találkozunk, aki 1863-ban, a veszprémi bognárcéh,89 1871-
ben pedig a veszprémi csizmadiacéh90 lámpáit javította. 

A céhlámpákat a templomban tartották.91 Sok templom
ban külön erre a célra deszkából készült állványok szolgál
tak. Ezekbe tűzték a lámpák nyelét (Bakonyszentlászló). 
Más templomokban kovácsolt vas tartókat és bilincseket 
helyeztek el a templom belső falára — mint pl. a leányfalusi 
evangélikus templomban — és ott tartották a céhlámpákat. 
Gondozásukért, tisztogatásukért bizonyos összeget fizettek 
a sekrestyésnek.92 

Az ismertetett 31 céhlámpa vagy céhlámpadísz közül 13 
van a veszprémi Bakonyi Múzeumban, a Pápai illetve 
Tüskevári Helytörténeti Múzeum tulajdonában, a többi 18 a 
helybeli róm. katolikus, illetve evangélikus (Leányfalu) temp
lomokban található. 14 lámpadísz kifejezetten céhjelvényt 
ábrázol, 8 keresztalakú, 3 magyar államcímert, 3 egyéb tes
tületi jelvényt ábrázol, 3 lámpáról pedig hiányzik a lámpa
dísz. 

A céhlámpák — akárcsak a zöld ólommázas, domborműn 
ves, karcolt díszítésű céhkorsók — a dunántúli, elsősorba-
a Veszprém és Zala megyei céhek sajátos, jellegzetes emlé-
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88. Pápai lakatoscégér (Fő tér 23. sz.). 
88. Schlosser-Handwerksschild aus Pápa (Fő tér 23.). 
88. Enseigne de serrurier de Pápa (No 23, place Fö). 
88. Вывеска папайского слесаря (площадь Фё, 23). 

kei. Nagy számuk, széleskörű elterjedésük újabb világos bi
zonyítéka a céhrendszer teljes elnépiesedésének ezen a vidé
ken. Ahogy a céhkorsó a nagy, zöld, ólommázas, dombormű
ves és karcolt díszítésű, dunántúli boroskorsók gyűjtő el
nevezése lett, úgy a céhlámpa is a halott-kísérő temetési 
lámpák alaptípusának tekinthető. 

III. LEGÉNYSZÁLLÁSJELVÉNYEK ÉS 
MESTERSÉGJELVÉNYES CÉGÉREK 

A céhlegények vándorlására már a XIV. századból talá
lunk írásos feljegyzéseket, de a vándorlás szokása szélesebb 
körben csak a XV. században kezdett elterjedni.93 Később 
Európa-szerte általánossá vált. A legény vándorlás kialakult 
szokásai és rendje évszázadokon át biztosította az európai 
kézműves iparosság szoros nemzetközi kapcsolatait, szak
mai tapasztalatcseréjét, és ezen keresztül — különösen a 
nagyobb szakértelmet és szinte művészi ügyességet igénylő 
szakmákban — a továbbfejlődés lehetőségét. 

A vándorlás intézménye hozta magával a legények elszál
lásolásának igényét. így alakultak ki a legényszállások, az 
ún. „herberg"-ek, amelyeket a céhek, illetve legénytársasá
gok tartottak fenn. Itt gondoskodtak az átutazó mesterlegé

nyek elszállásolásáról és átmeneti ellátásáról. Ahol ilyen 
külön herberg nem működött, ott a céh mestereinek, első
sorban a legénytársaságot patronáló és ellenőrző atyames
ternek volt a feladata a városba érkező legények elszálláso
lása. A herbergek feltehetően a céhházakból, a céhek ivó
szobáiból (Trinkstube) fejlődtek ki. A céhek tagjai ugyanis 
kezdetben ezekben az ivószobákban gyűltek össze és ott 
szabad italmérési joguk is volt. A céhküzdelmek idején azon
ban sok helyen elvesztették ivószobáikat és azzal együtt sza
bad italmérési jogukat is.94 Valószínűleg így alakult ki az 
a helyzet, hogy mivel a céheknek legtöbb helyen — főleg a 
kisebb városokban és falvakban — sem céhháza, sem külön 
saját céhszobája nem volt, a legényszállás általában vala
melyik vendégfogadóban működött. A herberg rendszerint 
két szobából állott, egyik a nappali, a másik emeletes ágyak
kal a háló.95 Előfordult, hogy csak a törzsasztal jelezte a céh 
herberg-jét a fogadóban. 

A legényszállásokat kívülről jelvénnyel látták el, hogy a 
városba érkező legény már messziről lássa, hová térhet be. 
Ezek a kiakasztott herbergjelvények (Aushängeschild, Her-
bergschild, Herbergzeichen), tulajdonképpen cégérek vol
tak. A cégér szó a Zeiger német szóból származik. (Zeigen= 
mutatni) és eredetileg a kocsmák, csapszékek és vendégfoga
dók jelvénye, címere volt.96 Rendszerint a kocsma, vagy 
csapszék kapuja fölé kidugott, rúdról lelógó forgács jelezte 
az italmérést, a vendégfogadót pedig valamilyen természe
tes, vagy heraldikai állatról (fehér ló, fehér ökör, szarvas, 
fekete sas, griff, két oroszlán, aranybika, strucc), híres em
berekről (Angol Királynő, Hét Választó), vagy valamilyen 
tárgyról (Aranykerék, Korona, Postakürt) nevezték el, és 
ennek ábrázolását akasztották ki a kapujuk fölé. 

89. Pápai lakatoscégér (Kardos u. 11.). 
89. Schlosser-Handwerksschild aus Pápa (Kardos u. 11.). 
89. Enseigne de serrurier de Pápa (No 11, rue Kardos) 
89. Вывеска папайского слесаря (ул. Кардош, 11). 
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A középkor óta fennmaradt írni-olvasni nem tudás tette 
szükségessé, hogy ilyen messziről látható, feltűnő, artiszti-
kus jelképekről tájékozódhasson az idegen. Tulajdonképpen 
a mai betű és fényreklám ősét láthatjuk bennük.97 

A külső legényszállásjelvény és a kocsmacégér funkciója 
tehát azonos volt, és mivel szerepüket ugyanazon az épüle
ten kellett betölteniök, fogalmuk a gyakorlatban elválaszt
hatatlanul összefonódott, összekeveredett egymással. A külső 
herbergcégér többnyire a falsíkból kiálló díszes, kovácsolt
vas karra kiakasztott céhcímer, vagy jelvény volt, amely 
vagy maga is kovácsolt vasból, vagy festett bádoglemezből, 
vagy más egyéb anyagból készült. Két részből állott tehát, a 
karból és a ráakasztott jelvényből. 

A kar eredetileg egyszerű, vízszintesen kidugott rúd volt, 
amelynek kiálló végére a hívogatójelvényt kiakasztották. 
A német Ausleger,98 Wandarm," vagy Galge100 néven je
löli. A magyar szakirodalomban nem alakult ki egységes el
nevezése. Egyesek ágasnak,101 vagy konzolnak102 neve
zik, de egyik sem elég találó. Az első nem helyes, mert a 
kútágassal való analógiája téves. A gémeskútnak ugyanis 
függőleges, kétvégű tartófája az ágas, a vízszintes irányban 
elhelyezkedő rúdját gémnek nevezik. így hát a gém, vagy 
daru elnevezés lenne a helyesebb, de mind a kettő igen eről
tetetten hat. A konzol kifejezés sem szerencsés, mivel ez
alatt inkább olyan gyámoszlopot, vagy könyökfát értünk, 
amely alulról tartja, támogatja a fölötte levő terhet. A cégé
reknél viszont éppen fordítva, a tartókar fölött legtöbbször 

91. Pápai bádogoscégér. 
91. Klempner-Handwerksschild aus Pápa. 
91. Enseigne de ferblantier de Pápa. 
91. Вывеска папайского бондаря. 

90. Pápai szitáscégér. 

90. Siebmacher-Handwerksschild aus Pápa. 

90. Enseigne de tamisier de Pápa. 

90. Вывеска папайского ситовщика. 

semmi sincs, hanem a kar végéről csüng le a jelvény. Mások 
címertartónak,103 vagy cégértartónak104 nevezik. Az előbbi 
azért nem egész pontos, mert sokszor még a legliberálisabb 
heraldikai értelmezés szerint sem lehet címernek tekinteni a 
kiakasztott jelvényt, főleg ha nincs pajzskeretek közé, vagy 
stilizált korona alá komponálva. A címertartó elnevezést a 
heraldika egyébként is más fogalom meghatározására már 
kisajátította, a pajzsot kétfelől tartó természetes, vagy kép
zeletbeli állatokat, vagy embereket (ágaskodó oroszlánok, 
griffek, egyszarvúak, angyalok, ősemberek, harcosok stb.) 
jelöli ezzel a megnevezéssel. A második, a cégértartó pedig 
túl szűkre szorítja a cégér fogalmát, mert alatta csak a ki
akasztott jelvényt érti, holott a köztudatban a cégér fogal
mához nemcsak a jelvény, hanem a díszes kar is hozzátarto
zik, olyannyira, hogy sokszor a kar a figyelemreméltóbb, 
feltűnőbb és művészi szempontból is értékesebb, mint maga 
a jelvény. Leghelyesebb, ha karnak, akasztókarnak, vagy 
tartókarnak hívjuk. Nevezhetnénk esetleg cégérvasnak is, a 
lámpavas analógiájára, amely alatt azt a vízszintesen kiálló 
kart értjük, amelyen vagy amelyre felfüggesztve a lámpa 
elhelyezkedik. 

A cégérek az iparművészet szintjére emelkedett vasműves-
ség értékes és igen jellegzetes darabjai. Elsősorban a tartó
karok, a cégérvasak emelkedtek művészettörténeti jelentő
ségre, mert ezek a helyhez rögzítve, híven őrizték a képző
művészeti stílusirányzatok jellegzetes formakincsét, a XVI. 
századtól, egészen a XIX. század közepéig, míg maga a 
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92. Pápai kesztyűscégér. 
92. Handschuhmacher-Handwerksschild aus Pápa. 
92. Enseigne de gantier de Pápa. 
92. Вывеска папайского перчаточника. 

karra ráakasztott, könnyen cserélhető jelvény, vagy címer 
gyakran változott.105 

A XVII. század eleji késő reneszánsz-korabarokk szigorú 
csigavonalmotívumok (tekercsdísz) a század végére dús, 
levélornamentikává gazdagodtak, majd a XVIII. században 
a szalagdíszítés jött divatba, amit a rokokó ellipszis alapfor
mákra, С és S betűkre emlékeztető aszimmetrikus vonalveze
tése váltott fel. Végül a XVIII. és XIX. század fordulójára 
szögletes, geometrikus, tektonikus formáival a klassziciz
mus győzedelmeskedett. Ennek merevségét füzérek, babér
levelek, koszorúk, vázák és meanderdíszítés alkalmazásával 
igyekeztek feloldani. 

A magyarországi reneszánsz-kor cégéreinek tartókarjai 
vízszintes irányba nyújtott háromszög-alakot mutatnak. 
Rövid oldalukkal voltak a falhoz erősítve. A gömbvasból 
készült szimmetrikus, spirális indák minden plaszticitás 
igénye nélkül töltötték ki a háromszöget. A háromszög két 
hosszabb szárának végén kis, felfelé hajlított rozetta alól 
függött alá a jelvény. 

A barokk tartókarok is megtartották a hosszúkás, három
szögletes alapformát, de a merev körvonalak itt már elmo
sódnak a dús, naturalisztikus, plasztikus növényi inda, levél 
és kagylóformák szövevényében. 

A rokokó, de főképpen a Louis XVI. (copf) stílus idejére 
a tartókarok vízszintes, háromszög alapformája megvál
tozik. A falsíkból előugró kar felfelé ível, mint hosszú, S-
alakú madárnyak tör fel a magasba és annak végéről lóg le 
a jelvény.106 

A kiakasztható legényszállás-jelvényekből Veszprém me
gyében sajnos nem sok maradt fenn. Ilyenfajta herberg-
jelvény lehetett az a várpalotai céhjelvény, amelyet a Győrffy, 
Viski-féle Magyarság Néprajza közöl. Egy akasztóhorogról, 
amely nyilván kar végén függött, nagyszirmú, tulipánszerű, 
kovácsoltvas virágból két, egymással derékszögben álló 
patkó lóg ki. Ezek végén kisebb patkók függenek.107 

A külföldi kiakasztott herberg-jelvények között igen gya
kori ez a patkóból összeállított cégértípus. Ilyen a frankfurti 
kovácsoké, a bielitzi kovácsoké és kerékgyártóké,108 egy 
meisseni és egy erfurti kovácsmesteré.109 De Magyarországon 
különösen elterjedt ez, a szinte népiessé vált jelvény, a ko
vácsmesterség megjelölésére. A bártfai múzeumban egy 
XVII. századi példánya található, amelynek egyszerű hen
geres pálcákból összefont tartójáról lóg le egy nagy és 11, 
szimmetrikusan elhelyezett kisebb patkó. A pozsonyi és a 
kassai múzeum is őriz egy-egy hasonló kisebb-nagyobb 
patkókból összeállított cégért 1773-ból, illetve 1803-ból.110 

Még a közelmúltban is használtak ilyen cégéreket a kovács
mesterek. Jó példa erre a keszthelyi Balatoni Múzeumban 
őrzött, hasonló, kisebb-nagyobb patkókból összeállított 
cégér, amelyeket gazdája egész 1949-ig használt Kéthelyen.111 

Ugyanezt a típust képviseli a Puláról előkerült, de talán 
nagyvázsonyi eredetű kovácscéh-jelvény is, amely jelenleg a 
nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum céhszobájában 
van kiállítva. A különbség mindössze annyi, hogy ennek 
felső része, amely alól a nagyobb, majd kisebb patkók lecsün-
genek, madárformát mutat. A madáralak letöredezett kör
vonalaiból arra lehet következtetni, hogy az eredetileg strucc 

93. Nagyvázsonyi rézművescégér. 
93. Kupferschmied-Handwerksschild aus Nagyvázsony. 
93. Enseigne de dinandier de Nagyvázsony. 
93. Вывеска надьважоньского медника. 
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94. A pápai báboscéhház kapujának céhjelvénye. (Korvin u. 13.). 

94. Zunftzeichen an der Toreinfahrt des Lebzelterhauses von Pápa (Kor
vin u. 13.). 

94. Enseigne de la porte de la maison ds la corporation de paindépiciers de 
Pápa (No 13, rue Korvin). 

94. Цеховой герб на воротах папайского дома цеха пряничников (ул. 
Корвин, 13). 

lehetett, a kovácsmesterség ősi, középkori szimbóluma.112 

Valószínűbb azonban, hogy túzokot ábrázolt, mert az el-
népiesedett kovácscéh-jelvényeken nem ritka, hogy a strucc 
a hazai madárvilágban megtalálható túzokká változik át. 
Ilyen, csőrében patkót tartó túzokot ábrázol a Győr megyei 
Nagycsécshegy községből származó kovácsoltvas kovács
cégér is113 és ugyancsak túzokos kovácscéhjelvényt örökít 
meg egy, a Veszprém megyei veszprémi alsójárásban (Mező
föld) működő kovácscéh által 1802-ben kiállított — fel
szabadítólevél népies díszítőrajza.114 

Az ilyen kiakasztható, rendszerint vasból készült cégé
rekről igen nehéz megállapítani, hogy azok valóban herberg-
jelvények voltak-e, mert a cégérek használata igen széles 

körben elterjedt és így a mesterségjelvényt, a cégért, az ún. 
,,Schilt"-et nemcsak a legényszállásokra, vagy céhházakra 
tették ki, hanem azokat az egyes mesterek is használták és 
műhelyüket cégérrel jelölték meg. 

Az egyéni mestercégérek és kiakasztott herberg-jelvények 
egymástól való megkülönböztetése sokszor majdnem lehe
tetlen. Ezért jelen dolgozat a herberg-jelvényekkel együtt a 
mesterek mesterségjelvényes egyéni cégéreit is bemutatja. 
Különösen a lakatosmestereknél terjedt el és maradt fenn 
szinte a mai napig a díszes kulcscégér használata. Érthető ez, 
hiszen a finomabb vas kézimunkákkal leginkább ők foglal
koznak még ma is. A kulcsos cégéreknél tehát többnyire 
egyéni mesterek jelvényeire kell gondolnunk, különösen ha 
azon monogram, vagy esetleg név is található. 

A feltehetően veszprémi eredetű igen díszes, rozettás S-
alakú, karon csüngő copf-empire stílusú kulcsos cégért is 
egyéni mesterségjelvénynek kell minősítenünk annak elle
nére, hogy külföldi példák is igazolják: ilyen kulcsos cégé
rek herbergjelvényként is gyakran szerepeltek, mint pl. a 
kiéli múzeumban őrzött hasonló cégér. A veszprémi lakatos
cégér a copf-empire stílusú cégérek tipikus képviselője. 
A falra erősített, tárcsára helyezett rozettából ugrik ki, 
tör fel függőlegesen, madárnyakszerűen az egyetlen gömb
vasból álló tartókar, majd hajlik újra vízszintes irányba és 
csak közepét töri meg egy nagy díszes akantuszlevél-rozetta, 
egy-egy kecses levéldísz között. A kar végén harangalakú 
vasvirág alól csüng le a gazdag levélornamentikával díszí
tett fejű és szárú hatalmas kulcs, amelynek tollát bekarcolt 
rovátkák díszítik. 

95. Veszprémi mészároscégér. 
95. Metzger-Handwerksschild von Veszprém. 
95. Enseigne de boucher de Veszprém. 
95. Вывеска веспремского мясника. 
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96. A peremartoni takácscéh címere (1826). 

96. Wappenschild der Weberzunft von Peremarton (1826). 

96. Armes de la corporation de tisserands de Peremarton (1826). 

96. Герб перемартонского цеха ткачей, 1826. 

Pápáról is ismerünk két igen szép lakatoscégén, amelyek 
még ma is eredeti helyükön láthatok, a ház falára erősítve, 
stílszerűen élénkítve a hangulatos városképet. 

Az egyik, a Fő-téren, a 23. sz. házon a kapu mellett lát
ható, hosszan kiugró, háromszögalakú, laposvasból készült 
tartókarja csigavonalakban tekeredő indákból áll. Az indák 
vége levéldíszben végződik, a kar végén kissé felfelé kunko
rodó csigavonalú nyúlványról lóg le a díszes, szívalakú fej
jel kiképzett kulcs. A tartókart alulról még külön kétszárú 
vaskonzol tartja. Alján pedig két karika látható, amely fel
tehetően a mester nevét jelző bádog cégtábla felerősítésére 
szolgált. A cégér, amely még inkább barokk formákat mutat, 
állítólag nem eredeti. 

A másik, amelyik a Kardos utca 11. számú földszintes 
ház kapuja fölött látható, a XVIII—XIX. század fordulójá
nak klasszicizáló formáit mutatja. Sziluettjében teljesen meg
egyezik a veszprémi lakatoscégérrel. Tartókarjának vonal
vezetése is ugyanaz. Körben kiálló levelekkel díszített, kerek 
falitárcsából emelkedik ki merészen a vékony hattyúnyak 
alakú tartókar, amelyet csak helyenként élénkít egy-egy fino
man kunkorodó levéldísz. A tartókar függőleges, felfelé 
törő szárának közepét — mint ahogy a veszpréminél a nagy 
rozetta — itt egy klasszikus, kétfülű váza (olasz korsó) töri 
meg. A tartókar vízszintes irányba kunkorodó vége mintegy 
ebből a vázából látszik kiemelkedni, de a váza szájából a 
levéldíszes tartókarszáron kívül kovácsoltvas leveles, mezei 
virágok, sőt egy búzakalász is kikandikál. A csigavonalban 
végződő, levéldíszes tartókarról szalagcsokor csüng le és ez 
alatt helyezkedik el a nyúlánk kulcs, lantalakú fejjel és át
tört tollal. Bár a két cégér korban és formában igen közel áll 
egymáshoz, a veszprémi súlyosabb, robosztusabb, ez sokkal 
könnyedebb, játékosabb benyomást kelt. 

A kiakasztott herberg-jelvények, vagy egyéni mestercé
gérek leginkább a mesterség valamelyik jellegzetes termékét 
ábrázolták. Az egyéni mestercégéreknél ez majdnem álta
lános, hiszen náluk a cégér egyúttal üzleti reklámot is je
lentett, sőt a később kialakult kirakatot is helyettesítette. 
Ritkábban a mesterség valamelyik szerszáma szolgált cégé
rül (szabóknál olló, a borbélytányér) vagy a céh, illetve a 
szakma bizonyos laza heraldikai szabályok szerint összeállí
tott címere. Ez utóbbiaknál majdnem biztos, hogy azok céh
házak, de méginkább legényszállások megjelölésére készültek. 
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97. A veszprémi sütőcéh legényszállás-jelvénye (1868). 
97. Gesellen-Herbcrgszcichen der Bäckerzunft von Veszprém (1868). 
97. Enseigne de logis de compagnons de la corporation de boulangers de 

Veszprém (1868). 
97. Эмблема жилища подмастерьев веспремского цеха пекарей, 1868. 

98. A zirci egyesült kőműves,- ács,- kőfaragó- és cserepescéh címere (1823). 
98. Wappenschild der vereinigten Maurer-, Zimmerer-, Steinmetz- und 

Ziegeldeckerzunft von Zirc (1823). 
98. Armes de la corporation mixte (maçons, charpentiers, tailleurs de pierre 

couvreurs) de Zirc (1823). 
98. Герб зирцского объединенного цеха каменщиков, плотников, рез

чиков по камню и черепичников, 1825. 



Valószínű, hogy egyéni mestercégérek voltak Pápán a 
Néprajzi Múzeumban őrzött urasági kocsiskalapot mutató 
bádog kalaposcégér, egy piros-fehér-zöldszínűre festett ha
talmas, rúdra kiakasztható szita (szitáscégér), egy kovácsolt, 
leveles arabeszkes, karon lógó piros, sárga, kék és zöld szí
nűre festett bádogkanna (bádogoscégér) és egy hatalmas 
vörösre festett bádogkesztyű (kesztyűscégér). 

Ebbe a csoportba tartozik az a rézműves cégér is, amely 
ma a nagyvázsonyi szabadtéri Néprajzi Múzeum rézműves 
műhelyének ajtaja felett lóg. A csigavonalban meghajtott, 
vastag, gömbvasból készült tartókarról egy kengyeles vörös
réz üst (bogrács) lóg le, S. E. kezdőbetűkkel és 1884-es év
számmal. Valamikor egy veszprémi rézműves cégére volt. 
A meghalt mester iparát Nagyvázsonyban folytató Pintér 
Rudolf rézművessel együtt került el a cégér Nagyvázsonyba. 
Az üst alját bekarcolt ornamentika díszíti. 

A külső céhjelvények között említhetjük meg a pápai ún. 
bábos céhház kapuját díszítő jelvényt is. A Corvin utca 13. 
szám alatti szép, copfstílusú műemlékházat ugyanis bábos 
céhházként tartják nyilván. Bár külön mézeskalácsos (bá
bos) céh Pápán nem működött, valószínű, hogy valamelyik 
nagy céh filiájaként dolgoztak Pápán a bábos mesterek. 
A ház XVIII. század végéről származó faragott kapujának 
felső részét a mézeskalácsosok jelvénye, a méhkaptár díszíti, 
két szalagcsokorral összekötött, kecsesen elhelyezett, ró
zsákkal teli bőségszaru között. Kétségtelen tehát, hogy a 
ház a bábos mesterséggel szoros összefüggésben lehetett.115 

Ugyancsak a külső jelvények csoportjába sorolhatjuk még 
azt a vasból és rézből készült veszprémi mészáros címert is, 
amely két egymással keresztbe fektetett mészáros tagló fö
lött a koronás magyar címert ábrázolja. 

A szállásjelvények másik nagy csoportját azok alkotják, 
amelyek minden valószínűség szerint nem az épületeken kí
vül, a kapu, vagy ajtó fölött jelezték a szálláshelyet, hanem 
amelyek az épületen belül a herberg szobájában (Stuben
schild),116 vagy a vendégfogadó nagytermében egyes aszta
lok fölött, a falra akasztva, falba vágott fülkében, de még 
inkább lámpaszerűen lelógva (Hängeschild) hívták fel a fi
gyelmet a céh herbergjére. 

Ezek néha csak a céh címerét ábrázolták egyszerű, falra 
akasztható képek formájában, de inkább kis, fakeretes, 
üvegszekrénykék voltak, amelyekben a céh jelvényét őriz
ték.117 Az ilyen szekrénykék között is kétféle típussal talál
kozunk. 

Az egyik típus, egészen lapos, tulajdonképpen csak a két 
nagy oldallapja kell hogy üvegezett legyen. Az ilyen lapos 
szekrényben a céh címere van elhelyezve, rendszerint két 
ágaskodó címertartó oroszlán között, fa vagy vaslemezből 
sziluettszerűen kivágva, színesre festve, sokszor természetes 
virág vagy levéldíszítéssel körülvéve.118 

A másik típus majdnem kockaalakú, mély fakeretes szek
rény, mind a négy oldala üveglappal ellátva. Ezekben nem 
síkban ábrázolt festett céhjelvény, hanem a mesterség vala
melyik tipikus termékének vagy munkaeszközének három
dimenziós, természetes kicsinyített mása,119 gyakran pedig 
egy teljes műhely makettje található.120 

Festett kép a peremartoni takácscéh 1826-ból származó 
herberg-jelvénye, amelyen fent az osztrák kétfejű sas mel
lére helyezett magyar címer, az 1826-os évszám és két leveles 
ág alatt a céh címere látható : két ágaskodó heraldikai orosz
lán, egy rokokó keretű címerpajzsot tart, amelynek közepét 
ismét a magyar címerpajzs díszíti népies elrajzolással, kettős 
kereszt helyett hármas keresztet ábrázolva. A magyar címer 
körül három hajlított vetélő helyezkedik el. Alatta újabb 
felirat: „Élett örömmel étt Nemes Takáts tzéh. Die 29. 
januári" és a valószínűleg akkori céhmester, vagy atyames
ter neve: „Jáger Ferentz". 

Hasonló, falra akasztható képformájú szállásjelvény a 
veszprémi sütőké. Barna fényezett fakeretben helyezkedik 
el üveg alatt a festett céh címer. A fakeret felső oldalának 
két szélén egy-egy képkarika. A címer sötétzöld háttérben 
világoszöld mezőn ábrázolja a két természetes sárga színű 
ágaskodó oroszlánt, amelyek egy perecet és egy-egy kenye
ret (egy veknit és egy ún. Timpenbrotot) tartanak. A perec 

99. A zirci kőműves- és cserepesegylet címere. 
99. Wappenschild der Maurer- und Ziegeldeckervereinigung von Zirc. 
99. Armes de l'association de maçons et de couvreurs de Zirc. 
99. Герб зирцского объединения каменщиков и черепичников. 

fölött kifli, a kenyerek alatt a füves mező közepén császár
zsemle látható. A kép hátlapján ugyancsak üveg alatt, arany
papírszalag-keretben arany nyomású betűkkel a követ
kező felirat: „ESZTERHAY NÁNDOR ATYAMESTER 
— JÁNOS ISTVÁN ÖREGLEGÉNY — 1868". A felirat
ból, mivel az a legénytársaság vezetőinek, az atyamesternek 
és az öreglegénynek a nevét mutatja, minden kétséget kizá
róan megállapítható, hogy a címer a veszprémi sütő legény
szállás megjelölésére készült és nyilván valamelyik fogadó 
egyik belső helyiségében volt felakasztva. 

100. A zirci ácslegények szállásjelvénye (1880). 
100. Herbergszeichen der Zimmerergesellen von Zirc (1880). 
100. Enseigne de logis de compagnons charpentiers de Zirc (1880). 
100. Эмблема жилища зирцских подмастерьев каменщиков, 1880. 
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101. A pápai irhás (tímár) legények szállásjelvénye 1860). 

101. Herbergszeichen der Gerbergesellen von Pápa (1860). 

101. Enseigne de logis de compagnons tanneurs de Pápa (1860). 

101. Эмблема жилища папайских подмастерьев дубильщиков, 1860. 
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Az üvegszekrénykés herberg-jelvények első csoportjába 
tartozik a zirci kőműves, ács, kőfaragó és cserepescéh 
címere. A barna fakeretű lapos szekrényke teteje tympanon-
szerűen van kiképezve. Belsejében kétoldalt drótra felfüg
gesztve helyezkedik el a festett, vaslemezből készült céhcímer: 
kerek, négyeit pajzs, fölötte zárt, csúcsán kereszttel díszített 
arany korona, a pajzs körül koszorúszerűen elhelyezett két 
zöld babérág. A pajzsot kétoldalról egy-egy ágaskodó egy-
farkú aranyoroszlán tartja. A pajzs jobb felső piros mezejé
ben kőművesszerszámok: körző, kőműveskalapács, kőmű
veskanál és háromszögletes függőón, a bal felső kék mezőben 
kőfaragószerszámok: körző, fabunkó, véső és derékszög. 
A jobb alsó zöld mezőben cserepesszerszámok, a bal alsó 
szürke mezőben ácsszerszámok: ácstisztító-fejsze, ácssze-
kerce, ácskötőfejsze és ácsderékszög. 

A pajzs alatt szürke szalagon fekete felirat:„BETSÜL 
KŐMÜ, ÁTS, CSERE, KŐFAR. ZIRCZ. 1823", a másik 
oldalán azonos címer azzal a különbséggel, hogy a felirat 
németnyelvű: „der Ehrsam = Maur Zime = Stemm = Ziegel-
deke, in Zirz 1823". A címert alul és felül drótra erősített 
művirágok díszítik. 

A céhrendszer erős meggyökeresedését és beidegződését 
mutatja, hogy a céhek megszűnése után is tovább élt a le
gényszállások megjelölésének szokása. A zirci céhek meg
szűnése (1872) utáni időből maradt fenn a zirci kőműves és 
cserepes egylet herberg-jelvénye. A fentebb ismeretetthez 
hasonló lapos, üvegezett szekrényben ugyancsak mindkét 
oldalán színesre festett vaslemezből kivágott címer helyez
kedik el. A két zöld babérággal koszorúzott kerek pajzsban 
egy körző, egy háromszögletű mérőón, két kőműveskalapács 
és két vakolókanál látható, a pajzs fölött korona nélküli, 
kis magyar címer két virágág között. A címerpajzs alatt fél
körben elhelyezkedő mondatszalagon a pajzsban elkezdett 
„Éljen A " szöveg folytatásaként „Becsült Kőműves és Cse
repes Egylet" felirat, alatta újabb két babérág. A mondat
szalagot, jobbról és balról egy-egy hatágú koronával ékesített, 
két hátsólábán ágaskodó kinyújtott nyelvű oroszlán tartja. 
A címer másik oldala ugyanezt a címerképet mutatja, de 
német felirattal: „Es lebe Der Ehrsamme Maurer und 
Ziegeldeker ferein". 

Az üvegezett szekrényke tetejét vékony deszkából lomb
fűrésszel kivágott, hajlított vonalú, áttört ciráda koronázza. 

Úgy látszik a céhrendszer felbomlásával a zirci ácslegények 
különváltak a kőművesektől és önálló legényszállást tartottak 
fenn. Erre utal a harmadik zirci legényszállásjelvény, az 
ácsoké. Ennek üvegezett szekrénykéje elpusztult, de a belse
jében elhelyezett, sziluettszerűen kivágott, mindkét oldalán 
festett vaslemezjelvény megmaradt. Felül hajlított mondat
szalagon évszám és németnyelvű felirat: „18 — der Verein 
der ehrsahmen Zimmermann Gehilfen Zirz — 80" A mon
datszalag alatt posztamens, fölötte két babérág között ová
lis keretben Szent József képe a gyermek Jézussal. A poszta
mens oldalán nyitott koronával díszített hullámos vonalú 
keretben újabb felírás: „unter den Schütze Heiligen Josepf", 
a keretezett felirat alatt: „Lebe — hoch" szavak között az 
ácsmesterség szerszámai, körző, ácstisztítófejsze, ácsbárd, 
ácsszekerce, ácskötőfejsze és keresztvágó fűrész. A poszta
mens két oldalán egy-egy bajuszos, csokornyakkendős fekete 
zakós, pantallós, zöldköpenyes ácslegény áll. Az egyik egy 
hosszúnyelű szerszámot tart a vállán, a másik lábánál kere
tezett fűrész. A két alak mellett a négyszögletes, sziluett
szerűen kivágott kép szélén egy-egy S-alakú indás, leveles 
díszítmény egészíti ki a képet. A jelvény másik oldala ugyan
ezt ábrázolja. 

Hasonló lapos, négy oldalról üvegezett szekrénykében 
csüngött a pápai irhások („Weissgerber") legénytársaságának 

102. A pápai sütősegédek szállásjelvénye üvegszekrénykében (1843). 
102. Herbergszeichen im Glaskästchen der Bäckergehilfen von Pápa 

(1843). 
102. Enseigne de logis en coffret vitré de compagnons boulangers (1843). 
102. Эмблема жилища папайских подмастерьев пекарей, вправленная 

в стекло. 1843. 



címere. A szekrénykének már csak roncsai vannak meg a 
Néprajzi Múzeumban. A jelvény az előbbiekben ismertetett 
típusnak megfelelő, mindkét oldalán festett, sziluettszerűen 
kivágott vaslemez. Az akasztója alatt két hajlított, kétnyelű 
tímárkés helyezkedik el egymással kereszt befektet ve. A ké
sek alsó nyele alól pedig egy fehér állatbőr lóg le, amelyet 
kétoldalról egy-egy visszafelé tekintő oroszlán feszít ki. 
A kifeszített bőr közepén felirat : „Wivat Es leben die Weis
gerber Gesellen". A jelvény másik oldalán a címerpajzs-
szerűen kifeszített állatbőr közepén az 1860-as évszám, alatta 
egy kalligrafált díszítmény. A németnyelvű felirat egyértel
művé teszi, hogy az ismertetett céhcímer a pápai irháslegé
nyek herbergjelvénye volt. 

Teljesen épen maradt meg a Néprajzi Múzeumban a pá
pai pékek szálláscímere. A felakasztáshoz szükséges, kariká
val ellátott üvegezett szekrénykében a pékmesterség címere 
látható vaslemezből kivágva, mindkét oldalán kifestve, fa-
keretbe foglalva. A címer a szokásos pékjelvények elemeit 
mutatja: ötágú leveles korona alatt kifli, perec és piskóta
alakú kenyér, vagy sütemény, amelyeket kétoldalról egy-
egy hátrafelé tekintő, ágaskodó, kinyújtott nyelvű oroszlán 
tart. Az oroszlánok egy hajlított mondatszalagon állanak, 
amelynek felirata az egyik oldalon: „ÉLJEN A BÖCSÜ-
LETES SÜTŐ SEGÉD TÁRSASÁG 1871", a másik olda
lon: „KÉSZÜLT 1843 ÉV(BEN) ÚJÍTTATOTT 1880". 

Az üvegszekrényes szállásjelvények másik csoportját 
Veszprém megyében két darab képviseli. 

Az egyik a veszprémi molnár céhé volt. Majdnem kocka
alakú, mély, fakeretes üvegszekrényben, melynek tetején 
vaspántos karika jelzi a felakasztás helyét, egy vízimalom 
belsejének plasztikus, kicsinyített mása, makettje látható. 
A fényezett barna üvegszekrény elején kinyitható ajtó. 

A másik ilyen, műhelyt ábrázoló céhjelvény a várpalotai 
csapóké volt. Csak a négy, csontból kifaragott szerszám ma
radt meg belőle, de ezek méreteiből egészen biztosan állít
hatjuk, hogy azok valamikor egy üvegszekrénykében elhe
lyezett szállásjelvény részei voltak. Mint céhjelvényhez tar
tozó darabokat tartja nyilván ezeket a kicsinyített munkaesz
közöket a Néprajzi Múzeum is és így ismertette őket Kring 
Miklós is, a tatai csapokról írt tanulmányában.121 A négy 
csapószerszám közül három pontosan azonosítható: a szö
vőszék, a vetőráma és a vetőfa. 

Az ismertetett cégérek és szállásjelvények közül 3 ma is 
eredeti helyén található, sőt a két pápai lakatoscégér még 
eredeti funkcióját is betölti; 8 a veszprémi Bakonyi Múzeum, 
7 a budapesti Néprajzi Múzeum, 2 a zirci Reguly Antal 
Múzeum tulajdonában van. 

Természetben sajnos csak a felsorolt herbergjelvények 
maradtak fenn, pedig minden jelentősebb céhnek volt legény
szállása és azt minden esetben meg is jelölték. A céhiratok 
többször utalnak erre. Pl. a pápai kádárok ifjúsága számára 
1859-ben egy Simon Sándor nevű festő „föstött egy czimert" 
5 pengőforintért,122 és ezt a „legénység czimerét" még 
ugyan ebben az évben Megyeri János lakatos „megigazítot
ta".123 A herberg-jelvényeket tehát helyi iparosok készítették. 
Iparművészeti értékük — szemben a kovácsolt vas cégérek
kel — csekély. Inkább művelődés- és társadalomtörténeti 
szempontból érdemelnek figyelmet, mint a vándorlegények 
életéhez fűződő színes tárgyi emlékek. 

4. CÉHJELVÉNYES BÜTOROK 
Aránylag elég ritkák Magyarországon a céhjelvénnyel el

látott bútorok, amelyek a céhházakban, vagy a legényszállá
sokon voltak elhelyezve és a céh tulajdonát képezték. Leg
inkább padokon, szekrényeken, sublódokon, vagy székeken 
fordul elő céhjelvény alkalmazása. A céhjelvényes bútorok 
közül azonban a legtöbb egyéni tulajdonban lehetett, egy-egy 
céhmester saját magának készíttetett mesterségjelvénnyel dí
szített bútort. Erre következtethetünk abból a körülményből, 
hogy az ilyen bútordarabon rendszerint név, vagy kezdőbetű 
is szerepelt a jelvényábrázolás mellett. 

Hogy a céhrendszer milyen mély gyökereket vert Veszprém 
megyében, azt az is mutatja, hogy a megyéből négy ilyen 

103. A pápai sütősegédek szállásjelvényének címere ( 1843, 1871,1880). 
103. Herbergszeichen-Schild der Bäckergehilfen von Pápa (1843, 1871, 

1880). 
103. Armes de l'enseigne de logis de compagnons boulangers de Pápa ( 1843, 

1871, 1880). 
103. Герб на эмблеме жилища папайских подмастерьев пекарей (1843, 

1871, 1880). 

104. A veszprémi molnárcéh szállásjelvénye. 
104. Herbergszeichen der Müllerzunft von Veszprém. 
104. Enseigne de Logis de la corporation de meuniers de Veszprém. 
104. Эмблема жилища веспремского цеха мельников. 



105. Faragott szék támlája csapócéhjílvénnyel Veszprém megyéből (1800). 
105. Geschnitzte Stuhlrückenlehne mit Zunftzeichen der Tuchmacher aus 

dem Komitat Veszprém ( 1800). 
105. Dos de chaise sculptée, orné de l'enseigne de foulons — département 

de Veszprém (1800). 
105. Спинка резного стула с цеховым гербом. (Комитат Веспрем, 

1800). 

106. Eckstein György herendi mészárosmester kétajtós fiókos szekrénye 
(1846). 

106. Zweitüriger Schubladenkasten des Metzgermeisters György Eckstein 
von Herend( 1846). 

106. Bahut à deux battants et à tiroir de György Eckstein, maître boucher 
de Herend(1846). 

106. Двустворчатый шкаф, принадлежавший херендскому мяснику 
Дьёрдю Экатейну (1846). 
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céhjelvényes bútordarabot ismerünk és ezenkívül még kettó 
létezéséről van tudomásunk. Ez a szám önmagában nem 
látszik magasnak, de ha azt az összes Magyarországról is
mert, igen kevés céhjelvényes bútor számához viszonyítjuk, 
kitűnik e szám jelentősége. A Néprajzi Múzeum például 
mindössze két céhjelvényes bútort tart nyilván gyűjteményé
ben, azok közül is az egyik Veszprém megyei eredetű.124 

Időrendben az első ilyen bútordarab egy faragott támlájú 
szék a Néprajzi Múzeumban. 1800-ban készült a rajta olvas
ható évszám tanúsága szerint. 

A tulipános, indás, levélornamentikával díszített népies 
faragású támla középpontjában szívalakú keretbe foglalva a 
csapómesterség jellegzetes céhjelvénye, a két egymással ke
resztbe fektetett ifa faragott ábrázolása látható. Vitathatat
lan tehát, hogy egy csapómester rendelésére készült, aki
nek RJ monogramja szintén rákerült a széktámlára. A céh
jelvényt övező szívalakú keret a zöld ólommázas céhkorsó
kon is igen gyakori és tulajdonképpen népies címerpajzsnak 
fogható fel. A széktámla körvonala a közepén levő és meg
fogásra szolgáló, szívalakú kivágás formája, a ráfaragott 
virágok és levelek alakja egyedileg is annyira megegyezik a 
veszprémi Bakonyi Múzeum két faragott széktámlájával,125 

hogy nem is lehet kétséges a darab Veszprém megyei eredete. 
Külön érdekessége ennek a 3 széktámlának, hogy a támla 
jellegzetes körvonalát adó két lendületes C-vonal találkozá
sánál, mindkét oldalon egy másik csapószerszám, a nyeles 
kártoló ábrázolását fedezhetjük fel. A Bakonyi Múzeum 
széktámláinál ez a két apró faragás fel sem tűnnék, de a 
Néprajzi Múzeum ifás támlájánál a kétféle csapószerszám 
ábrázolás összefüggése világos. Valószínű tehát, hogy a szék 
a Balatonfelvidék nagy csapóközpontjainak egyikéből, talán 
Veszprémből, vagy Pápáról származik. 

Másik céhjelvényes bútordarab egy kétajtós, fiókos ala
csony szekrény, tulajdonképpen „trumeau"-nak nevezhet
nénk, de attól annyiban tér el, hogy fiókját nem fent, a felső 
lap alá, hanem alul, az ajtós rész alá építették be. Felirata 
szerint 1846-ban készült. Utolsó tulajdonosának közlése és az 
ajtóra írt kezdőbetűk tanúsága szerint, Eckstein György 
szentgáli, majd herendi hentes és mészárosé volt. Később 
vejéhez, Répási Ferenc hentes és mészárosmesterhez került. 
Az ő leányától, Répási Gizellától vette meg a Bakonyi Mú
zeum 1970-ben.126 A 100 cm hosszú, 90 cm magas és 44 cm 
mély, világos fából készült szekrényke mindkét ajtajára a 
mészárosmesterség jelvényeit festették fekete színnel. Felül 
két horog között egy fenőkés, középen marhafej, amelynek 
két fülét kétoldalról egy-egy kutya fogja, alul két keresztbe 
fektetett tagló fölött mészárosbárd, jobbról-balról egy-egy 
kés kíséretében. Mindez négyszögletes, levéldíszes, négy 
sarkában tulipános alakra kiképzett és e korban eléggé szo
katlan népies, magyaros keretben. A fiók előlapját, sőt a 
két függőleges oldallécet is hasonló, levéldíszes, tulipános 
ornamentika élénkíti. 

Valószínű, hogy ugyanígy egyéni mester számára készül
hetett az a kovács-céhjelvényekkel és 1835-ös évszámmal el
látott bútordarab is, amelyet Vajkai Aurél Szentgálról írt 
monográfiájában ismertetett.127 A veszprémi és Veszprém 
megyei céhládákról írt tanulmányomban128 ezt tévesen minő
sítettem céhládának, ami annál valószínűbb, mivel írásos 
bizonyíték nem került elő arról, hogy Szentgálon önálló 
kovácscéh működött volna. Ezenkívül a rajta olvasható 
két pár betű is kétségtelenül egy-egy monogram. Egyébként 
formája és méretei szerint sem illik sehogyan sem a céhládák 
sorába. Nem céhláda tehát, hanem négy lábon álló, alul 
fiókos, felül felnyitható sublódnak használt nagy láda. A lá
darész széles homlokzati oldalát éppen úgy, mint a fiók 
külső lapját, világosszínű, keskeny berakásos keret osztja 
ketté úgy, hogy középen egy-egy háromszög-alakú mezőt 
zár ki. A ládarészen levő felső háromszögben a kerek kulcs
cím, az alsóban a sötét faberakású céhjelvény helyezkedik el. 
A fiók lapján a két háromszög találkozásánál ugyancsak 
kulcscím. A keretek négy sarkán egy-egy sötétszínű, négyzet
alakú berakás helyettesíti a rozettát. A patatisztítóból, pat-
kolókalapácsból és patkóból összeállított céhjelvény — vé
kony hosszúnyelű keresztberakott szerszámok — stílusa 



107. Mészáros céhjelvény Eckstein György herendi mészárosmester kétajtós 
fiókos szekrényéről. 

107. Metzger-Zunftzeichen an dem zweitürigen Schubladenkasten des 
Metzgermeisters György Eckstein von Herend. 

107. Enseigne de boucher sur le bahut à deux battants et à tiroir de György 
Eckstein, maître boucher de Herend. 

107. Эмблема мясника на двустворчатом шкафу херендского мясника 
Дьёрдя Экатейна. 

108. Fiókos nagy láda kovácscéhjelvénnyel Szentgálról (1835). 
108. Große Schubladenkiste mit den Zunftzeichen der Schmiede von Szent

gál (1835). 
108. Grande commode ornée de l'enseigne de forgeron — Szentgál 

(1835) 
108. Комод с изображением эмблемы кузнеца. (Сентгал, 1835). 

109. Fejes Dániel herendi mészárosmester fiókos nagy ládája (1863). 

109. Große Schubladenkiste des Metzgermeisters Dániel Fejes von Herend 
(186ß). 

109. Grande commode de Dániel Fejes, maître boucher de Herend (1863). 

109. Большой комод, принадлежавший херендскому мяснику Дани
элю Феешу. (1863). 

110. Mészáros céh jelvény Fejes Dániel herendi mészárosmester fiókos nagy 
ládájáról. 

110. Metzger-Zunftzeichen an der großen Schubladenkiste des Metzgermei
sters Daniel Fejes von Herend. 

110. Enseigne de boucher sur la commode de Dániel Fejes, maître boucher 
de Herend. 

110. Эмблема мясника на комоде херендского мясника Даниэля 
Фееша. 
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erősen emlékeztet az előbb ismertetett „trumeau" mészá
rosjelvényére. 

Végül a veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteményéből is
merünk egy nehéz sublódformájú céhjelvényes bútordarabot, 
amely jelenleg a Tihanyi Múzeum vendégszobájában van 
elhelyezve. Mérete (123 cm széles, 84 cm magas és 62 cm mély) 
és arányai szerint sublódnak is tekinthetnénk, de tulajdon
képpen ez is négy lábon álló, felül felnyitható fedelű ha
talmas láda, alul zárral és két húzóval ellátott fiókkal, két 
oldalán egy-egy hatalmas, vasból készült ládafogantyúval. 
A láda fiók feletti homlokzati oldalát középen a fent elhe
lyezett kulcscím alatt, berakásos mészáros céhjelvény díszíti : 
ökörfej alatt két egymással keresztberakott, hosszúnyelű 
tagló (ütőcsákány). A céhjelvénytől jobbra és balra egy-egy 
igen finom, apró, sötétebb és világosabb geometrikus ele
mekből összeállított, késő copf ízlésű, fából berakott tégla
lap-alakú keretben felírás, balról: „FEJES DÁNIELÉ", 
jobbról: „KÉSZÜLT 1863". A két bekeretezett felirattól 
jobbra, illetve balra egy-egy, ugyancsak sötét és világos fa-
berakással készült, hatágú csillag díszíti az előlapot. A láda 
készítési helye és eredete ismeretlen ugyan, de ha összehason
lítjuk a Vajkai Aurél által az előbbiekben itt részletesen is
mertetett kovácscéhjelvényes nagy ládával, azonnal feltűnik 
a két bútordarab szerkezeti, méretbeli és stílusrokonsága. 

A céhjelvény összeállításánál megfigyelhető hosszított szer
számnyelek alkalmazása és a berakásos keret sarkainak, ro-
zettát pótló négy négyzetből kialakított négyzetes lezárása, 
ugyancsak sok rokonságot árul el. Mindebből arra követ
keztethetünk, hogy ez a lábakon álló nagy sublódszerű céh
jelvényes láda is minden valószínűség szerint Szentgálról 
származik.129 

Méginkább megerősíti ezt a feltevést Vajkainak az a meg
állapítása, amely szerint „céhláda a faluban itt-ott található, 
pl. asztalos, bognárcéhláda".130 

E megállapítás nyomán került be a már említett céhládák
ról szóló tanulmányomba a szentgáli bognárcéh és a szent
gáli asztaloscéh ládája is,131 holott világos, hogy ezek sem 
lehetnek valódi céhládák — külön asztaloscéh nem is mű
ködött Szentgálon — hanem egyéni mesterek céhjelvényes 
nagy ládáiról lehet szó. 

Mindez és az a körülmény, hogy két mesterségjelvényes 
bútordarab bizonyíthatóan Szentgálról, vagy Herendről 
származik arra mutat, hogy kialakult szokás lehetett ezen a 
környéken az iparosok között a bútorok céhjelvényes díszí
tése. A fában gazdag Bakonyfelvidék céhes mesterei szívesen 
alkalmazták mesterségjelvényüket egyszerű bútordarabjaikon. 

Nagybákay Péter 
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kötet, 135.1. Függelék 67. és 69. 
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FÜGGELÉK 

I. CÉHZÁSZLÓK 

1. Veszprémi molnárcéh zászlója VBM Leltsz.: N, 62.6.1. 
Zöld selyem. Teljesen szétszakadozott. 
Ovális olajkép: a) Nepomuki Szent János, b) Szent
háromság. A kép mérete: 65 x 80 cm. 
Felirat: „A WESZP: Ns MOLNÁR ANYA CZÉH 
ZÁSZLÓJA 1837. . . . O M S Á G (A szentháromságból), 
és . . . J Á N O S . . . 

2. Veszprémi csapócéh zászlója. VBM Leltsz: C-167. Tégla
lap alakú 170x145 cm. Fehér selyem, rojtozott széllel, 
két bojttal, aranyozott cserfaleveles és makkos díszítéssel. 
Magyar koronával díszített ovális olajkép: a) Szent 
Márton, b) Szentháromság. 
Felirat az arannyal hímzett fehér szalagon: „A veszprémi 
csapó czéh zászlója: készült 1846-dik évben". 
Rúdja 423 cm, fehér, rézgömbbel lándzsahegy végződés
sel. 

3. Veszprémi csizmadiacéh zászlója. VBM Leltsz: C-168. 
Téglalap alakú 170x145 cm. Piros selyem, rojtozott 
arany széllel, aranyozott díszítményekkel, két arany bojt
tal. (Bojt külön: Leltsz: 56.292.1—2.) 
Ovális olajkép : a) Szent Imre, b) Immaculata. 
Felirat: „SZ. IMRE HERCEG K. É. 1851 A T. Cz. 
CZIZMADIA CZÉH ZÁSZLÓJA. — SZEPLŐTLEN 
SZ MÁRIA K. É. 1851. A. T. Cz. CSIZMADIA CZÉH 
ZÁSZLÓJA" 
Nyele: 323 cm, piros, kettős kereszttel díszített rézcsúcs-
csal, kékre festett, rézgombokkal díszített kéztámasztó fa-
gyürűvel. Piros-kék szövettel borított zászlóhordó övvel. 
Az öv bőrszíjába fonallal bevarrt felirat „Az Érdemes 
Csizmadia Czéjé" 

4. Veszprémi magyar tímár és vargacéh zászlója VBM Leltsz : 
C-170. Téglalap alakú 150x 180 cm. Piros selyem, arany-
rojt szegéllyel, aranyozott díszítménnyel, két bojttal. 
Ovális olajkép: a) Mindenszentek, b) Madonna. Mind
két oldalon alul a bal és jobb sarokban köralakú keretben 
a varga és tímár céhcímer. 
Felirat: „Veszprémi Érdemes Magyar Tímár és Varga 
Czéh Aszlója Készült 1855, Apr. M. Sz. Kö. Ert. — 
Veszprémi Érdemes Magyar Tímár és Varga Czéh Aszlója 
Készült 1855 Apr. Sz. Már. Esd. Ere." 
Nyele: 370 cm, piros, kékrefestett, aranyozással és réz
gombokkal díszített kéztámasztó fagyűrűvel, csúcsán réz
gömb és kettőskereszt. 

5. Veszprémi kőműves társaság zászlója VBM Leltsz: C-169. 
Fecskefarkú 146x200 cm. Kék selyem, aranyrojtos sze
géllyel, aranyozott díszítményekkel. 
Ovális olajkép: a) Szent Rókus, b) Immaculata. A két 
szárnyon, mindkét oldalon kőműves szerszámok képe. 
Felirat: „SZ RÓKUS. K. É. 1857. A WESZPRÉMI 
ÉRDEMES KŐMŰVES TÁRSASÁG ZÁSZLÓJA — 
SZEPLŐ SZ MÁRIA. K. É. 1857 A WESZPRÉMI ÉR
DEMES KŐMŰVES TÁRSASÁG ZÁSZLÓJA" 
Nyele : 420 cm, kék, rajta esztergályozott, vésett díszítésű 
aranyozott kéztámasztó fagyűrű. Csúcsán rézgömb kettős 
kereszttel, a kereszten sugaras I. H. S. kezdőbetűk és 
rozetták. 

6. Veszprémi fazekascéh zászlója VBM Leltsz: C-171. Fecs
kefarkú 155 x 234 cm. Zöld selyem, aranyrojtos szegéllyel, 
aranyozott díszítéssel, két bojttal. 
Ovális olajkép: a) Szent Flórián, b) Szentháromság. 
A Szent Flórián kép alatt fazekascímer: korongon álló 
korsó képe. 
Felirat: „Sz. Florian. Kö. Ér. — Sz. Háromság Egy Isten 
í r : M. 1857". 
Nyele hiányzik. Fekete fonott díszítményű zászlótartó 
szíjjal. 

7. Veszprémi ácslegénység zászlója VBM Leltsz: C-166. 
Fecskefarkú 150x190 cm. Piros selyem, erősen szaka
dozott aranyrojtozással és díszítéssel. 
Ovális olajkép : a) Szent József, b) Szent István. 

Felirat: „Sz. Jósef, köny. érett. 1857. A Veszprémi érd. 
Ácslegénység zászlója — Sz. István király köny. érett. 
A Veszprémi érd. Ácslegénység zászlója". 
Nyele: 385 cm, piros, aranyozott barázdákkal. Csúcsán 
rézgömb, rozettával díszített kettőskereszttel. A nyélre 
kötve fehér selyemszalag. Hímzett felirata: „Fiáth Ágnes 
született Кару". 

8. Veszprémi ( ?) csizmadiacéh zászlója VBM A zászlóból 
csak a kép maradt meg. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szent Imre: a kép alsó két 
sarkában, magyar koronával díszített csizmát és bundát 
ábrázoló címer, b) Immaculata : a kép alsó két sarkában, 
magyar koronával díszített csizmát és tímárkéseket áb
rázoló címer. 

9. Pápai takácscéh zászlója PHM 
Háromszögben végződő 100x240 cm. Fehér, vászon, 
kékbetűs felirattal, szélrojtozással és 2 bojttal. 
Téglalap alakú olajkép : a) Szent Szeverinus ovális keretű 
takács és magyar címer között, b) Szentháromság ovális 
keretű takács és ezüsttel lefestett osztrák címer között. 
Felirat: „Sz: Szeverinus. K. Éret. Az Pápai Becsületes 
Takács Czéhnek Zászlója 1836 — Sz. Sz. Háromság Egy 
Isten i. m. Az Pápai Böcsületes Takács Czéhnek Zászlója 
1836." 
Nyele ferde vörös-fehér csíkozású. Csúcsán rézgömb. 
Sugaras kereszttel és I. H. S. monogrammal. 

10. Pápai szűrszabócéh zászlója PHM 
Háromszögben végződő 110x250 cm. Fehér, félselyem 
damaszt, vörös szélrojtozással, két bojttal. 
Ovális olajkép: a) Szent Szakramentum kis ovális keretű 
magyar és szabócímer között, b) Szűz Mária, bűnösök 
oltalma kis ovális ezüsttel lefestett osztrák címer és szabó
címer között. 
Felirat: „SZENT SZAKRAMENTOM. AZ PÁPAI 
BÖTSÜLETES SZŰR SZABÓ CZÉHNEK ZÁSZLÓJA 
1845 — SZ. MÁRIA BŰNÖSÖK OLTALMA AZ PÁ
PAI BÖTSÜLETES SZÜRSZABÓ CZÉHNEK ZÁSZ
LÓJA 1845". 

11. Pápai ácscéh zászlója PHM 
Háromszögben Végződő 125 x 200 cm. Kék félselyem da
maszt, szakadozott, aranykerettel és betűkkel, szélrojto
zással és bojttal. 
Ovális olajkép : a) Szent József kis ovális keretű osztrák 
és ácscímer között, b) A szentcsalád egyiptomi menekü
lése kis ovális keretű ács- és magyar címer között. 
Felirat: „Szent József. A Pápai Böcsületes Acs Czéhnek 
Zászlója. 1853. — Egyiptomi menekvés. A Pápai Böcsü
letes Ács Czéhnek Zászlója. 1853" 

12. Pápai szűcscéh zászlója PHM 
Háromszögben végződő 115 x 200 cm. Sötétkék félselyem 
damaszt, arany kerettel és betűkkel, szélrojtozással és 
bojttal. 
Ovális olajkép : a) Szent István kis ovális keretű, ezüsttel 
lefestett osztrák címer és a szűcscímer között, b) Angyali 
üdvözlet a kis ovális keretű szűcs és magyar címer között. 
Felirat: „Sz. Istvány király könyörögj érettünk. A Pápai 
Böcsületes Szűcs Czéhnek Zászlója 1856 — Üdvözlégy 
Mária malasztal telles A Pápai Böcsületes Szűcs Czéhnek 
Zászlója. 1856" 

13. Pápai molnár céh zászlója PHM 
Háromszögben végződő 140x220 cm. Ezüst fehér fél
selyem-damaszt, arany betűkkel, szélrojtozással. 
Ovális olajkép : a) Nepomuki Szent János, b) Szűz Mária 
megkoronázása. A zászló csücskében kis, ovális keretben 
molnár és magyar címer. 
Felirat: „NEPOMUCZENUS SZENT JÁNOS, T. CZ. 
PÁPAI MOLNÁR CZÉH ZÁSZLÓJA 1859 — B. Sz. 
MÁRIÁNAK MKORONÁZTATÁSA. T. CZ. PÁPAI 
MOLNÁR CZÉH ZÁSZLÓJA. 1859" 
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14. Pápai bognár céh zászlója PHM 
Fecskefarkú 115x165 cm. Piros félselyem-damaszt, 
arany betűkkel, szélrojtozással. 
Kosárívben, záródó téglalap alakú olajkép: a) Szent 
Katalin, mellette magyar koronával díszített ovális bog
nárcímer, b) Keresztelő Szent János, mellette koronával 
díszített ovális magyar címer. 
Felirat: „SZŰZ S. KATALIN — A BECSÜLETES 
BOGNÁR CZÉH LOBOGÓJA 1863 — KERESZTELŐ 
S. JÁNOS — A BECSÜLETES BOGNÁR CZÉH LO
BOGÓJA 1863." 

15. Pápai csizmadiacéh zászlója PHM 
Háromszög-végződésű 120x245 cm. Bordóvörös fél
selyem-damaszt, arany betűkkel, aranyozott díszítmé-
nyekkel, szélrojtozással. 
Ovális olajkép: a) Szent Imre, kis ovális keretű csizma
diacímer és Szent István kép között, b) Madonna, kis 
ovális keretű Szentcsalád-kép és csizmadiacímer között. 
Felirat: „SZŰZ SZ. IMRE HERCZEG KÖNYÖRÖGJ 
ÉRETTÜNK 1890. — A PÁPAI BÖCSÜLETES CSIZ
MADIA CZÉHNEK ZÁSZLÓJA. — SZŰZ MÁRIA 
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. 1890. — A PÁPAI BÖ
CSÜLETES CSIZMADIA CZÉHNEK ZÁSZLÓJA." 

16. Pápai kőműves és cserepes ipartársulat zászlója PHM 
Háromszögben végződő 120x240 cm. Bordóvörös fél
selyem-damaszt, arany betűkkel és díszítményekkel, szél
rojtozással. 
Ovális olajkép: a) Szent Rókus, b) Trónoló Madonna. 
Mindkét kép alatt kőművescímer. 
Felirat: „SZ: ROKUSZ * A PÁPAI KŐMŰVES ÉS 
CSEREPES TÁRSULAT ZÁSZLÓJA 1893. * + B O L D : 
SZŰZ MÁRIA * A PÁPAI KŐMŰVES ÉS CSEREPES 
TÁRSULAT ZÁSZLÓJA 1893 * " 

17. Pápai fazekas társulat zászlója PHM 
Háromszögben végződő 125x225 cm. Zöld, félselyem
damaszt, arany betűkkel és díszítményekkel. 
Ovális olajkép : a) Szent Flórián, b) Szentháromság. 
Felirat: „SZENT FLÓRIÁN KÖNYÖRÖGJ ÉRE
TÜNK (gót betűkkel) * A PÁPAI FASEKAS TÁR
SULAT SÁSZLÓJA1895 *— ÁLDASÁL SSENT HÁ
ROMSÁG ÖRÖKÉ EGY VALÓSÁG *** —". 
Nyele zöld-arany, esztergált, csúcsán rézgömb. Rákötve 
díszesen hímzett szalag: „zászlószentelési emlékül Ha
nauer Béláné 1894" felirattal. 

*8. Pápai cipészek zászlója PHM 
Háromszögben végződő 120x260 cm. Bordóvörös fél
selyem-damaszt, dupla, bélelt, arany szélrojtozással és 
bojttal, arannyal kivarrt betűkkel. 
Ovális olajkép : a) Szent Crispinus és Szent Crispinianus, 
b) Madonna rózsák közt. 
Felirat: „Czipészek zászlója", a másik oldal felirata le
varrva. 

19. Nagyvázsonyi csizmadiacéh zászlója VBM leltsz: 63.7.1. 
Fecskefarkú 80 x 200 cm. Bordóvörös, félselyem-damaszt, 
sárga és bordó szélrojtozással. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szent Imre, b) Immaculata. 
Felirat: „S: EMERICUS. O. P. N. 1843 — S. MARIA 
O. P. N . 1843" 1967-ben Tésikné Knotik Márta restau
rálta. Rúdja és zászlótartóvasa a nagyvázsonyi Szent 
István templomban. 
Nyele vörös-fehérrel ferdén csíkozott, csúcsán gömb
alakúra formált kovácsoltvas levelek fölött rézkereszt. 
Kovácsoltvas festett zászlótartóvasán 1825-ös évszám és 
csizmadiacímer. 
írod.: Bevilaqua-Borsody Béla: Régi és új magyar takács
mesterségek Bp. 1942. 168—169.1. 

20. Nagyvázsonyi vargatestület zászlója VBM Lelt. sz: 62.8.1. 
Eredetileg egyenlőtlenszárú fecskefarkú, később átszabás 
után 3 fecskefark-nyúlvánnyal. 125x245 cm. Bordó
vörös félselyem-damaszt, szélrojtozással és 3 bojttal. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szent György, csizmát vagy 
sarut ábrázoló köralakú címer és felirat : „SZ. GYÖRGY 
— KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! — 1867 — AZ ÉR
DEMES N. VARGA TESTÜLET" b) Szent Katalin és 

Szent Krisant, magasszárú női cipőt ábrázoló köralakú 
címer és felirat: „Szűz Sz. KATALIN és Sz. KRISANT 
— K. É.! — 1867 — AZ ÉRDEMES N. VARGA TES
TÜLET". 1967-ben Tésikné Knotik Márta restaurálta. 
Nyele és zászlótartóvasa a nagyvázsonyi Szent István 
templomban. A nyélhez még két rövidebb tartórúd járul. 
Csúcsán gömbformára alakított kovácsoltvas levelek fö
lött rozettás rézkereszt. A kovácsoltvas festett zászló
tartóvason a koronás magyar címer, 
írod : Bevilaqua-Borsody Béla : Régi és új magyar takács
mesterségek. Bp. 1942. 169.1. Tévesen a csizmadiacéhnek 
tulajdonítja a zászlót. 

21. Nagyvázsonyi takácscéh zászlója VBM leltsz: 62.9.1. 
Fecskefarkú 100x250 cm. Bordó félselyem-damaszt, 
szélrojtozással. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szent Severinus, felirat: 
„SZ. SEVERINUS K: É: — DER. EHR: VEBER. 
ZUNFT 1869", b) Szentháromság, felirat: „SZ. HÁ
ROMSÁG — A BECSÜLETES TAKÁCS CZÉH 1869" 
1967-ben Tésikné Knotik Márta restaurálta. 
Nyele és zászlótartóvasa a nagyvázsonyi Szent István 
templomban. Nyele vörössel és fehérrel ferdén csíkozott, 
a csíkok között fekete választóvonal. Csúcsán rézgömb és 
rozettás rézkereszt, a nyélhez még két rövidebb tartórúd 
járul. A kovácsoltvas, festett zászlótartóvason osztrák, 
magyar és takácscímer. 
írod: Bevilaqua-Borsody Béla: Régi és új magyar takács
mesterségek. Bp. 1942. 168 1. 

22. Nagyvázsonyi asztalos, kőműves, ács és esztergályoscéh 
zászlója. 
A zászlóból csak a kép és a zászlótartóvas maradt meg. 
A zászlókép (VBM leltsz: 54.124.13.) 54x57 cm. 
Ovális olajkép: a) Szent Rókus, felirat: „Kőműves és 
Asztalos 1886" b) Noé, felirat: Kőműves és Asztalos 
1886." 
A zászlótartóvas (VBM leltsz: C-66.) 117,5x38 cm. 
Kovácsoltvas, festett, céh és magyar címerrel. 

23. Peremartoni, berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh 
zászlója VBM leltsz: 1.56.193. 
Fecskefarkú 81 x 178 cm. Meggy vörös félselyem-damaszt, 
erősen szakadozott, szélrojtozással, bojtokkal, arany fel
irattal. 
Szélrojtozással körülvett ovális olajkép: a) Céhcímer, 
b) Szent András. 
Felirat: „A PEREMARTON BERHIDA ÉS KISS KO-
VÁTSI TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT TAKÁTS TZÉH 
ZÁSZLÓJA 1828 — S: ANDRÁS AP: E(?): M?/:E(?)" . 

24. Peremartoni molnár céhzászló Peremarton. R. kat. temp
lom. 
Téglalap alakú, alján 3 csíkba szabott, keresztvasra erő
sített, a rúdra külön felfüggeszthető, késői, szélrojtozás
sal, aranyozott felirattal. 
Téglalap alakú olajkép: a) Nepomuki Szent János, 
b) Szent Erzsébet. 
Felirata: „NEP. SZ. JÁNOS+ SZ. ERZSÉBET." Felte
hetően ez tartozott a meglevő zászlórúdhoz. Nyél: 
Fehérre festett, klasszicizáló esztergált kéztartógyűrűvel, 
csúcsán rézből molnárcímer és kereszt. 

25. Peremartoni csizmadia céhzászló Peremarton. R. kat. 
templom. 
Csak a zászlórúd ismeretes, a templomban található rá
függeszthető zászlók s szentábrázolásai nem egyeznek a 
csizmadiamesterség védőszentjeivel. 
Nyél: fehérre festett, kéztartógyűrűvel, csúcsán rézből: 
csizmadiacímer és kereszt. 

26. Bakonyszombathelyi kovács-bognár céhzászló Bakony-
szombathely róm. kat. templom. 
Fecskefarkú 137x245 cm. Piros félselyem-damaszt, szél
rojtozással, félirat nélkül. 
Ovális olajkép : a) Szent Katalin, b) Szent Márton. 
Nyele: 450 cm. Csúcsán rézgömb fölött magyar címer, 
kovács- és bognárjelvény rozettás rézkereszten. A nyélre 
szalag kötve. 

27. Marcaltői iparosok zászlója, Marcaltő róm. kat. templom. 
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Fecskefarkú 150x200 cm. Bordó félselyem-damaszt, 
arany szélrojtozással. 
Ovális olajkép: a) Szent István, b) Immaculata. 
Felirat: „Marczalthő Mezővárosi iparosok zászlója 1864. 
1914.", ugyanez a másik oldalon. 
Nyele: 350 cm, végére kötve színtelen szalag. 

28. Ugödi takácscéh zászlója, Ugod róm. kat. templom. 
Háromszögben végződő 100x258 cm. Kék vászon, apró 
kékfestőmintás, szélrojtozással, bojttal. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szentháromság, b) Madonna. 
Felirat: „SZENT HÁROMSÁG — AZ UGODI IPAR-
EGYLETT ZÁSZLÓJA 1862 — BOLDOGSÁGOS 
SZŰZ MÁRIA — AZ UGODI IPAREGYLETT ZÁSZ
LÓJA 1862". A felirat alatt jól kiolvasható mindkét ol
dalon az eredeti, letakart felirat: „AZ UGODI BÖCSÜ-
LETES TAKÁCS CZÉHNEK ZÁSZLÓJA 1862" 
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA" felirat alatt pedig 
a következő: „SZENT SEBESTÉNY". 
Nyele 388 cm, csúcsán rézgömb és kereszt. A főzászló-
rúdhoz még két rövidebb (325 cm) tartórúd tartozik. 
A zászló tartókarja sárgarézlemezből készült, a takács
címert ábrázolja. 

29. Herendi vegyescéh zászlója VBM leltsz: 68.22.2. 
Téglalap alakú, alja 3 csíkba szabott, keresztfára való, 
135x160 cm. Sötétkék, szövet, ezüst szélrojtozással fel
irat nélkül. 
Téglalap alakú olajkép: arany paszománnyal szegve, 
a) Madonna, b) Szentháromság. 

30. Tósokberéndi takácscéh és szabócéh zászlója Egyház
megyei Gyűjtemény Veszprém. 
Téglalap alakú, alja 5 csíkba szabott, keresztfára való. 
Piros, félselyem-damaszt, szélrojtozással. 
Téglalap alakú olajkép: a) Szent Pál, ovális keretű oszt
rák és takács címer között, b) Szent Bernát, ovális keretű 
szabó- és magyarcímer között. 
Felirat: „A BERINDI Ér. TAKÁCS És SZABÓ: CZÉ-
HEK ZÁSZLÓJA — SZ. BERNARD К. ÉR. 1860 — 
A BERINDI Ér. SZABÓ És TAKÁCS CZÉHEK ZÁSZ
LÓJA — SZ. PÁL K. Ér. 1860. 

Il/a. SZENT MIHÁLY LOVA 

1. A peremartoni, berhidai és kiskovácsi takácscéh Szent 
Mihály lova VBM leltsz: 70.36.1. 
Fából készült, festett, felirattal 1846-ból. 

2. A várpalotai csizmadia ipartársulat Szent Mihály lova 
VBM leltsz: 68.24.1. 
Puhafából készült, egyik oldala van meg, festett, fel
irattal 1879-ből. 

Il/b. CÉHLÁMPÁK 

1. Veszprémi fazekascéh lámpadísze VBM leltsz: C-172. 1 db. 
Két oroszlán kereszt alatt két fazekat tart. 

2. Veszprémi (?) takácscéh lámpadísze VBM leltsz: 54.9. 
15—18. 4 db. Háromvetélős koronás takácscímer. 

3. Veszprémi (?) keresztalakú lámpadísz VBM leltsz: 54.9. 
19—22. 4 db egyszerű kereszt. 

4. Veszprémi (?) céhlámpák VBM leltsz: 55.121. 1—2. 
2 db. Lámpadísz nélkül. 

5. Szentgáli takács céhlámpadísz VBM leltsz: C-173. 2 db 
kis zászlócska, Szentgál címerével 1839-ből. Felirata: 
„Ns SZ. T. Cz. 1839". 

6. Szentgáli takácscéh lámpái VBM leltsz: 67.39.1—4. 4 db. 
Lámpadísze: oroszlánoktól tartott koronás takácscímer: 
3 vetélő. 

7. Szentkirályszabadjai bognárcéh lámpái VBM leltsz: 68.30. 
1—4. 4 db. Lámpadísze: oroszlánoktól tartott bognár
címer: kocsikerék, fölötte korona, csillaggal. Felirata: 
1-Nes Sz, 2-Király Sza-, 3-Badi Érdemes, 4-Bognár Czéh, 
1839-es évszámmal. 

8 Szentkirályszabadjai bognárcéh lámpái VBM leltsz: 68.31. 
' i 4. 4 db 1844-es évszámmal. 
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9. Nagyvázsonyi bognárcéh lámpái VBM leltsz: 68.34.1—2 
2 db. Lámpadísze: oroszlánoktól tartott kocsikerék és 
koronás magyar címer, 1843-as évszámmal. 

10. Nagyvázsonyi céhlámpák VBM leltsz: 68.33.1—2. 2 db. 
Eredetileg 2 angyal által tartott koronás magyar címer 
volt a lámpadísze, a koronában ETS betűkkel. A díszek 
letörtek és elkallódtak, csak a régi fényképekről kon
statálható. 

11. Nagyvázsonyi lövészegylet temetési lámpái Nagyvázsony, 
Szent István templom. 2 db. Lámpadísze: 2 oroszlán egy
mással keresztbe fektetett két puskát tart korona alatt. 

12. Leányfalui fazekascéh lámpái Nagyvázsony, Nemes
leányfalui evangélikus templom. 4 db. Lámpadísze: olasz
korsót és korongot ábrázoló koronás fazekascímer. 

13. Leányfalui céhlámpák Nagyvázsony, Nemesleányfalui 
evangélikus templom. 2 db. Lámpadísze: magyar címer, 
1845-ös évszámmal. 

14. Peremartoni molnár céhlámpadísz VBM leltsz: 54.9.23. 
1 db. Malomkerék kettős kereszttel. 

15. Peremartoni gazdakör (?) temetési lámpái Peremarton, 
róm. kat. Szent László plébániatemplom. 6 db. Lámpa
dísze: koronás magyar címer, a hármashalom helyén: 
ekevas és G. K. betűk. 

16. Peremartoni kongregációs ( ?) lámpák. Peremarton, róm. 
kat. Szent László plébániatemplom. 2 db (eredetileg 4 le
hetett). Lámpadísze: Szűz Mária. 

17. Zirci temetési lámpák Zirc. Apátsági templom. 8 db. 
Lámpadíszük : egyszerű kereszt, gömb és barokkos temp
lomtorony-sisakszerű lámpafödél fölött. 

18. Zirci ács, kőműves, kőfaragó és cserepescéh lámpái Zirc. 
Apátsági templom. 4 db lengőlámpa. Lámpadísze: koro
na nélküli magyar címer alatt a mesterségek szerszámai
ból összeállított jelvény és К. E. betűk. 

19. Zirci ács, kőműves, kőfaragó és cserepescéh lámpái Zirc. 
Apátsági templom. 6 db lengőlámpa. Lámpadísze: koro
na nélküli magyar címer alatt a mesterségek szerszámai
ból összeállított, a 18 sorszám alattiaknál több szerszá
mot bemutató jelvény. 

20. Olaszfalui takács céhlámpák Olaszfalu, róm. kat. temp
lom. 4 db lengőlámpa. Lámpadísz: kereszttel díszített 
korona alatt 3 vetélős takácscímer, 1855-ös évszámmal. 

21. Olaszfalui iparos lámpák Olaszfalu, róm. kat. templom. 
4 db lengőlámpa. Lámpadísze: Barokkos koronás magyar 
címer, 1879-es évszámmal. 

22. Herendi vegyescéh lámpái Herend, róm. kat. templom. 
4 db. Lámpadísze: ovális táblácska fölött kereszt. Felirat: 
1-EHRSAME WAGNER SMIT, 2-EHRSAME 
DRECHSLER TISCHLER, BINDER 3-EHRSAME 
KÜRSCHNER FARBER, 4-EHRSAME SCHUSTER 
STRIKER. 

23. Bandi céhlámpák Bánd, róm. kat. templom 4 db. Lámpa
dísze: ovális táblácska fölött kereszt. Felirat: 1-ERSAME 
SNEIDER, 2-ERSAME SMID, 3-ERSAME PINTER, 
4-ERSAME SUSTER és 1852-es évszám. 

24. Kislődi takács ( ?) céhlámpák Kislőd, róm. kat. templom 
4 db. Lámpadísze csak egynek maradt meg töredékesen: 
gömb fölött máltai kereszt és talán egy takácsvetélő a 
háromból. Nyele valamikor nemzeti színűre volt festve. 

25. Bakony szombat helyi iparos lámpák Bakonyszombathely, 
róm. kat. templom. 4 db lengőlámpa. Lámpadísze: festett 
magyar címer. 

26. Bakony szentlászlói temetési lámpák Bakonyszentlászló, 
róm. kat. templom 2 db. Lámpadísze: gömbön kereszt. 

27. Bakony szentlászlói temetési lámpák Bakonyszentlászló, 
róm. kat. templom 4 db, lámpadísz nélkül. Gyári készít
mény, teljesen rézből. 

28. Bakony szentlászlói Temetkezési Egylet lámpái. Mátra völ
gyi Sándor szabómesternél, Bakonyszentlászló, Vak 
Bottyán u. 38. 4 db. Lámpadísze: gömb fölött kereszt. 

29. Tüskevári molnár céh lámpái. Tüskevári Helytörténeti 
Múzeum 2 db. Lámpadísze: plasztikus malomkerék fölött 
kereszt. 

30. Marcaltői iparos lámpák. Pápai Helytörténeti Múzeum. 
4 db lengőlámpa igen rossz állapotban. 



31. Marcaltői iparos lámpák Marcaltő, róm. kat. templom 
2 db. Lámpadísze: kettős kereszt. 

III. LEGÉNYSZÁLLÁSJELYÉNYEK 
ÉS KÉZMŰVES CÉGÉREK 

1. Kovácscégér. Pula vagy Nagyvázsony, vasból. Madár
alak alatt 2 nagyobb és két kisebb patkó. 

2. Lakatoscégér. Veszprém (?) VBM Neg. Leltsz: 1734. 
Kovácsolt vaskulcs XIX. század eleje. Minden valószínű
ség szerint a Szent Anna kápolnával szemben, a mai Béke 
tér 8. számú házon volt, ahol ma is lakatosműhely van 
Kiss Sándor lakatosmester kiírással. 

3. Lakatoscégér. Pápa, Fő tér 23. Sülé József tulajdona. 
Kovácsoltvas kulcs, XIX. század. 

4. Lakatoscégér. Pápa, Kardos u . U . Kéliár Ödön tulajdona. 
Kovácsoltvas kulcs, XIX. század eleje. 

5. Kalaposcégér. Pápa, M. Népr. Múz. Leltsz: 94.8.34. 
Kocsiskalap, bádogból. 

6. Szitáscégér. Pápa, M. Népr. Múz. Leltsz: 94.8.37. Ki
akasztható nagy szita. 

1. Bádogoscégér. Pápa, M. Népr. Múz. Leltsz: 103.741. 
Kovácsoltvas karon színes bádogkanna. 

8. Kesztyűscégér. Pápa, M. Népr. Múz. Leltsz: 117.361. 
Nagy bádogkesztyű. 

9. Rézműves-cégér. Veszprém, Nagyvázsony VBM leltsz: 
67.32.216. Csigavonalú tartókarra kiakasztott kengyeles 
üst. Pintér Rudolf nagyvázsonyi rézműves használta. 

10. Bábos (mézeskalácsos) jelvény. Pápa, Corvin u. 13. 
Kapudísz fából kifaragva. Méhkas 2 bőségszaruval. 

11. Mészároscégér. Veszprém, VBM szerz. napló sz. 1313. 
Vasból és rézből 2 mészárostagló fölött magyar címer. 
Bauer Károly mészáros használta. 

12. Peremartoni, berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh 
címere VBM leltsz: C-70. 22x25 cm. Vízfestésű kép, be
keretezve 1826-ból. 

13. Veszprémi sütőlegények szállásjelvénye VBM leltsz: C-69. 
45,5 x 56 cm. Vízfestésű kép, bekeretezve 1868-ból. 

14. Zirci kőműves, ács, cserepes és kőfaragócéh címere VBM 
leltsz: C-67. 60,5x61,5 cm. Üvegszekrénykés festett bá
dogcéhcímer, 1823-ból. 

15. Zirci kőműves és cserepes egylet címere Zirc, Reguly 
Antal Múzeum. Üvegszekrénykés festett bádog mester
ségcímer. 

16. Zirci ácslegények szállásjelvénye Zirc, Reguly Antal Mú
zeum. Üvegszekrénykébe való festett bádoglemez jelvény, 
1880-ból. 

17. Pápai irháslegények szállásjelvénye. M. Népr. Múz. 
Leltsz: 115.015. Üvegszekrénykés festett bádog céhcímer, 
1860-ból. 

18. Pápai sütőlegények szállásjelvénye. M. Népr. Múz. Leltsz: 
100.073. Üvegszekrénykés festett bádog céhcímer, 1843-
ból. 

19. Veszprémi molnárcéh jelvénye VBM leltsz: C-68. 43,5 X 
x 59,5 x 51,5 cm. Üvegszekrénykés céhjelvény: vízimalom 

kicsinyített mása. 
20. Várpalotai csapócéh jelvénye. M. Népr. Múz. Leltsz: 

41.325—41.328. Négy csapószerszám üvegszekrénykébe 
való csontból készített kicsinyített mása. 

IV. CÉHJELVÉNYES BÚTOROK 
1. Csapócéhjelvényes, faragott támlájú szék. M. Népr. Múz. 

Leltsz: 60.18.1., 1800-as évszámmal PJ kezdőbetűkkel, 
í rod: A Néprajzi Múzeum 1960. évi tárgyi gyűjtése Nép
rajzi Értesítő. XLIII. 1961. 88—89.1. 42. ábra. 

2. Kovácscéhjelvényes, fiókos, lábon álló nagyláda. Szentgál. 
Német Gábor. Herceggyöp 210 (?) KJ és SzE kezdő
betűkkel. „ANNO 1835" felirattal. írod.: Vajkai Aurél: 
Szentgál. Bp. 1959. 231 1. 128/2. kép. 

3. Mészároscéhjelvény es, fiókos szekrény (trumeau) VBM 
leltsz: 70.38.1. E GY kezdőbetűkkel és 1846-os évszám
mal. 

4. Mészároscéhjelvényes, fiókos, lábon álló nagyláda. VBM 
„FEJES DÁNIELÉ — KÉSZÜLT 186 felirattal. 
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Zunftfahnen, Zunftlampen und andere Zunftzeichen-Denkwürdigkeiten 
aus Stadt und Komitat Veszprém 

In den Bänden 1, 2, 4 und 5 der Schriftensammlung Veszp
rém megyei Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Mu
seen des Komitats Veszprém) finden sich bereits die Beschrei
bungen einiger aus dem Komitat stammenden zünftigen 
Denkwürdigkeiten. Es handelt sich vornehmlich um Siegel, 
Botenschilde, Zunftkrüge (mit anderen Zunftgefäßen) und 
Zunftladen. Vorliegende Studie befaßt sich mit den Zunft
fahnen, den Beerdigungsgeräten der Zünfte (besonders Zunft
lampen), den Herbergszeichen, Handwerksschilden sowie 
mit der Inneneinrichtung von Zunfthäusern. Damit ist im 
wesentlichen das Inventar der auf uns überkommenen zünf
tigen Denkwürdigkeiten auch abgeschlossen. 

/. Die Zunftfahnen 

Fahnen waren ursprünglich Feldzeichen, die der Truppe 
vorangetragen wurden. Unter der Fahne scharten sich die 
Kämpfer und durch Fahnenzeichen wurden ihnen auch je
weils Befehle übermittelt. Auch die ersten Zunftfahnen dien
ten ausdrücklich als Vergatterungsort für das wehrhafte 
Zunftvolk in Waffen, das auch zur Verteidigung der Städte 
herangezogen wurde. Dieser Waffendienst war eine erstran
gige Aufgabe der Zünfte. Abbildungen von solchen Zunft
fahnen gibt es bereits aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert. 
Sie stammen aus den Ländern Westeuropas : aus Frankreich, 
besonders aber aus Flandern und der Schweiz. Neben dem 
Feldzeichen für den Heerbann des zünftigen Volkes gilt die 
Zunftfahne aber auch seit frühen Zeiten als Symbol der Zu
sammengehörigkeit und wird in feierlichen weltlichen und 
kirchlichen Umzügen hochgetragen. 

Je mehr der Wehrdienst der Zünfte durch das Aufkommen 
von neuen Waffen an Bedeutung verlor, besonders aber als 
Folge der sich im XVII. Jahrhundert immer mehr ausbreiten
den Gegenreformation, werden die Zunftfahnen in zunehmen
dem Maße zu Schaustücken religiöser Umzüge. Aus dieser 
Epoche stammen auch die ersten konkreten Angaben über 
die Zunftfahnen im damaligen Ungarn. Königin Maria 
Theresia dekretierte im Einklang mit ihren der Gegenrefor
mation und der Zentralisierung dienenden Bestrebungen, daß 
jede Zunft eine eigene Zunftfahne besitzen müsse, diese sind 
in den Ortskirchen aufzubewahren und alle Zunftmitglieder 
— ohne Ansehen des Bekenntnisses — haben unter ihr an 
kirchlichen Umzügen, besonders aber am Fronleichnahmstag 
teilzunehmen. 

Mit den Zunftfahnen befaßte sich die ungarische Fach
literatur bisher überhaupt nicht, aber auch in den ausländi
schen Fachschriften ist dieses Thema recht spärlich vertreten. 
Infolge des natürlichen Verschleißes des Textilmaterials ist 
im Laufe der Jahrhunderte ein Großteil der Fahnentücher 
zugrunde gegangen. Andere wiederum blieben in den Kirchen, 
den ursprünglichen Aufbewahrungsorten, oder in Museen 
erhalten. Aber auch dieser droht binnen weniger Jahrzehnte 
die Gefahr des Verschleißes, wenn sie nicht raschestens in 
geeigneter Weise aufbewahrt und sachgemäß behandelt wer
den. 

Auf dem Gebiet des Komitats Veszprém sind nur mehr 
30 Zunftfahnen erhalten geblieben, wo man doch von unge

fähr 140 hierorts bestandenen zünftigen Organisationen Auf
zeichnungen besitzt. Von den gesamten 30 Zunftfahren stam
men 10 aus Pápa, 7 aus Veszprém, 4 aus Nagyvázsony, 3 aus 
Peremarton, je eine aus Ugod, Tósokberénd, Herend, Mar-
caltő und Bakonyszombathely, während die Herkunft einer 
anderen Fahne bisher unbekannt geblieben ist. Was die Auf
bewahrungsorte betrifft, befinden sich 14 Fahnen in der Ob
hut des Bakony-Museums in Veszprém, 10 werden im orts
historischen Museum von Pápa aufbewahrt und 1 Fahne 
sieht man in der kirchengeschichtlichen Sammlung von 
Veszprém. Die übrigen sind in den Ortskirchen von Peremar-
ton, Marcaltő, Ugod und Bakonyszombathely. Die älteste 
dieser Fahnen stammt aus dem Jahre 1828, die große Mehr
zahl datiert aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, aber 
auch in den 90er Jahren des Jahrhunderts wurden noch neue 
Zunftfahnen angefertigt. 

Ein Teil der Zunftfahnen, war ähnlich den Handwerks-
schilden, an einem künstlerisch geschmiedeten Arm des Fah
nenschaftes aufgehängt. Ein einzigartig schöngeformtes, ei
sengeschmiedetes Traggerüst ist auch heute in der unter 
Denkmalschutz stehenden hl. Stefanskirche in Nagyvázsony 
zu sehen. Ursprünglich waren es 4, heute nur mehr 3 sehr 
schön geformte, mit farbigen Zunftzeichen und Wappen
schilden geschmückte Fahnenschaftarme, die von den an der 
Kirchenwand befestigten Fahnenschaften in den Kirchen
raum ragten. Ihr artistisches Silhouettenbild zeichnet sich 
eindrucksvoll von der weißgetünchten Kirchenwand ab. Sie 
stammen aus der Zeit vor der Wende vom XVIII. zum XIX. 
Jahrhundert und gehörten den Zünften der Schuster, Stiefel
macher bzw. Weber in Nagyvázsony. Das vierte Fahnen-
schaftgerüst ist in der Zunftstube des Freilichtmuseums für 
Volkstunde von Nagyvázsony ausgestellt und war den orts
ansässigen Tischler-, Maurer-, Zimmerer- und Drehermeis
tern zugeeignet. Ein Fahnenschaftarm ähnlichen Typs mit 
dem kupfernen Weber-Zunftzeichen geschmückt, ist übrigens 
auch aus der Ortschaft Ugod bekannt. 

Die Fahnentücher selbst, wenn sie auch hinsichtlich ihrer 
Anfertigungszeit und ihrer Funktionsbestimmung im wesent
lichen dem gleichen Typ angehörten, zeigen doch eine sehr 
große Verschiedenartigkeit. Der Formgebung nach können 
vier Hauptgruppen unterschieden werden: 1. Viereckige 
Banner (etwa 150x180 cm groß), 2. dreieckige Standarten 
(etwa 100—140x200—260 cm groß), 3. die schwalben
schwanzartigen Doppelstandarten (etwa 80—140x180—250 
cm groß) und 4. auf einem Holzkreuz befestigte, in Wimpeln 
auslaufende Prozessionsfahnen (etwa 135—150 x 160—200 cm 
groß). 

Die Fahnenschäfte waren rund gedrechselte, farbig be
malte Holzstangen von 350—450 cm Länge, öfters mit Holz
ringen als Handstütze. Gewöhnlich zeigen die Fahnenschäfte 
die gleiche Farbe wie das Fahnentuch. Die Fahnenschaft 
läuft gewöhnlich in einem bronzenen Knopf mit einem ein
fachen oder Doppelkreuz aus. Es finden sich aber auch solche 
Fahnenschaftkreuze, die mit Zunftabzeichen kombiniert sind, 
wie z. B. die Schäfte der Zunftfahnen der Wagner von Ba
konyszombathely, der Stiefelmacher und Müller von Pere-
marton. Zum Tragen der gewichtigen Zunftfahne diente zu-
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meist ein eigens für diesen Zweck angefertigter lederner 
Leibgürtel mit Schaftschuh. Als Material des Fahnentuchs 
wurde im allgemeinen farbiger, großgemusterter Halbseiden
damast verwendet. Die meisten Zunftfahnen trugen am Ran
de mit Goldfäden umwundene oder farbige Borten. Manche 
Fahnen waren reich mit Goldfäden bestickt. Die vorherr
schenden Farben des Fahnentuchs waren rot oder bordeaux, 
dann auch blau, weiß und grün. 

Hauptmotive des Zierats auf beiden Seiten des Fahnen
tuchs sind gewöhnlich oval- oder viereckig umrandete, in Öl 
gemalte religiöse Abbildungen : auf der einen Seite der Schutz
patron oder die Schutzpatronin des Handwerks, auf der an
deren eine biblische Szene oder die Abbildung der hl. Jung
frau, bzw. der Dreifaltigkeit. Der Schutzpatron oder die 
Schutzpatronin steht immer in irgendeiner Beziehung zu dem 
betreffenden Handwerk, das zu Zeiten überlieferungsmäßig 
von ihnen selbst betreut wurde oder des Namens wegen, bzw. 
weil gewisse Attribute der Darstellung nach der christlichen 
Ikonographie auf die betreffende Handwerksart Bezug hatten. 
Infolge der übernationalen Einheit der Römischen Kirche 
verbreitete sich die Heiligenverehrung ebenfalls einheitlich 
über das ganze Abendland. Die auf den Zunftfahnen darge
stellten Schutzpatrone galten also urbi et orbi. Derart ist auch 
im Komitat Veszprém die Zunftfahne der Radmacher mit 
dem Abbild der hl. Katharina, jene der Schuster mit jenem 
des hl. Crispin und Crispinian geschmückt, während die 
Zimmerer den Schutz des hl. Josephus, die Müller jenen des 
hl. Johannes von Nepomuk, die Maurer jenen des hl. Rochus, 
die Töpfer jenen des hl. Florian und schließlich die Weber je
nen des hl. Severus anrufen. Aber auch nationale Eigenart 
hat ein Wort mitzusprechen. So z. B. halten die ungarlän-
dischen Stiefelmacher den heilig gesprochenen Prinzen Em
merich, aus dem Hause der Árpádén, die Tuchmacher den in 
Pannonién geborenen und später im franzözischen Tours 
zum Bischof geweihten hl. Martin für ihren Schutzpatron. 
Viele Zunftfahnen zeigen das Bildnis des Ungarnkönigs 
St. Stephan. Die für den Wehrbedarf arbeitenden Handwerks
zünfte in den Grenzburgen — Riemenschneider, oft aber 
auch Schwertfeger, Schmiede, Schlosser und Schumacher 
— ehrten den hl. Georg als Schutzpatron. 

Auf vielen Zunftfahnen ist nicht nur das Bildnis des ge
heiligten Schutzpatrons gemalt, sondern auch das Wappen 
des Handwerks. Im einzelnen zeigt das Wappenbild der 
Weber drei Webschiffchen, oder der Schneider eine offene 
Schere, der Kürschner einen von Löwen gehaltenen Herme
linpelz, der Stiefelmacher einen Stiefel, der Wagner ein Rad, 
ein gebogenes Schälmesser und ein Beil, der Müller ein Mühl
rad und ein Mühleisen, der Zimmerer einen Zirkel, eine 
Kreuzaxt, ein Rechtwinkelmaß und der Maurer Kelle und 
Hammer, der Töpfer einen auf einer Drehscheibe stehenden 
Krug usw. 

Die Herstellungskosten der Zunftfahnen waren in jedem 
Fall sehr hoch und die Zunftmitglieder hatten ein gutes Stück 
Geld beizusteuern. Aus diesem Grund gab es recht viele 
Orte, wo die Zunftmitglieder, besonders protestantischer 
Bekenntnisse, sich weigerten, zu diesem Zweck Zuschüsse zu 
leisten. Das Prozessionstragen der schweren Fahnen ebenso, 
wie ihre Kirchenobhut mußte ebenfalls bezahlt werden. 

Der Zunftfahnen aus dem Gebiet des Komitats Veszprém 
fehlte jede besondere historische oder kunstgewerbliche Be
deutung. Vom Gesichtspunkt des Bildungswesens und Gesell
schaftsgeschichte sind sie jedoch beachtenswert, weil sie ja 
charakteristische, farbige und gegenständlich wertvolle Denk
würdigkeiten sind aus einer Epoche erfüllt von religiöser 
Inbrunst und korporativen Zusammengehörigkeit der Be
rufsgenossen. 

//. Zunftlampen für Grabfahrten 

Wenn auch kein Zweifel darüber bestehen kann, daß der 
ursprüngliche Grund und Zweck zünftiger Organisation die 
Beschränkung des Wettbewerbs und die Monopolisierung des 
Marktes waren, so steht es doch fest, daß die ersten hand
werklichen Zusammenschlüsse auf religiöser Grundlage zu
stande gekommen waren. Daher ist es verständlich, daß be

reits die ältesten, aus dem Mittelalter stammenden Zunft
statuten die Vorschrift enthielten, daß die Zünfte ihre ver
storbenen Mitglieder und deren Familienangehörigen im Bei
sein aller Zunftgenossen nach Brauch und Sitte mit allen ge
bührenden Ehren zu beerdigen hatten. Dieser Brauch, bzw. 
diese Verpflichtung blieb bis in die letzten Phasen des Be
stehens der Zunftorganisation aufrecht. Die von den Zünften 
veranstalteten Grabfahrten waren immer feierlicher, als die 
alltäglichen, so daß im Falle des Ablebens wohlhabender 
Bürgersleute die Angehörigen recht oft eine Zunft um die 
Veranstaltung der Beerdigungsfeier baten. Derart entstanden 
an verschiedenen Orten eigene Brüderschaften, deren Mit
glieder sich berufsmäßig als Totengräber und Veranstalter 
von Beerdigungen befaßten, also als Vorfahren der späteren 
Beerdigungsunternehmen betrachtet werden können. 

Dieser Brauch von „zunftgemäßen Grabfahrten" war be
sonders in den Komitaten Zala und Veszprém weitverbreitet 
und blieb auch lange bestehen, wofür nicht nur volksmüd-
liche Überlieferungen, sondern auch die bei solchen Beerdig
ungsfeiern gebräuchliche und erhalten gebliebene Zunftlam
pen zeugen. 

Viele Zünfte hatten auch ihre eigenen Totenbahren, auf 
denen der Sarg zu Grabe getragen wurde. Solche eigene To
tenbahren hatten z. B. die Zünfte von Peremarton, Berhida 
und Kiskovácsi, auf denen außer dem Namen der Zunft und 
der Jahreszahl 1846 auch durch den Volksmund überlieferte 
Traueraufschriften zu lesen sind. 

Die Zunftlampen gaben der Grabfahrt ein besonders feier
liches Gepräge und erhöhten den Glanz des Totengeleits. 
Gewöhnlich bestand eine Garnitur aus vier Lampen, zu
weilen aber auch nur aus zwei oder gar aus sechs. Die Länge 
der Lampen samt Schaft betrug 120 bis 150 cm. Sie waren ge
wöhnlich aus Kupfer geschmiedet in Form eines umgekehr
ten sechseckigen Pyramidenstumpfes. In der verglasten Lam
pe brannte eine Kerze. 

Über der Abschlußplatte aus gepreßtem Kupfer war noch 
eine Lampenzier u. zw. ein 10—12 cm hohes, aus Kupfer
platten silhouettenartig ausgeschnittenes kleines Zunftab
zeichen, darauf sehr selten eine Aufschrift mit Jahreszahl. 
Der größte Teil der erhalten gebliebenen 31 Garnituren sol
cher Lampen stammt aus der zweiten Hälfte des XIX. Jahr
hunderts. Später ging man dazu über, auch die fabriksmäßig 
hergestellten Totenlampen mit Zierat örtlicher Herkunft zu 
schmücken. 

Die meisten solchen aufgeschweißten Zierden waren Ab
bildungen des Zunftwappens, zumeist zwischen zwei Löwen, 
von einer Krone mit Kreuz überhöht, oder auch ohne diese, 
nur mit den Symbolen der Zunft : für die Wagner ein Wagen
rad (Szentkirályszabadja, Nagyvázsony), für die Töpfer 
2 Tongefäße (Veszprém) oder ein Krug auf einer Drehscheibe 
(Leányfalu), für die Weber 3 Webschiffchen (Szentgál, Olasz
falu, Veszprém), für die Müller ein Mühlrad (Peremarton, 
Tüskevár), für die Mauer und Zimmerer Werkzeuge ihres 
Berufs (Zirc). 

Es gibt auch solche Lampenzier, die nur aus einem ein
fachen Kreuz besteht, evtl. darunter ein Täfelchen mit dem 
Namen der Zunft (Herend, Bánd). 

In die dritte Gruppe der Totenlampen gehören solche mit 
dem Landeswappen (Leányfalu). Sie stammen zumeist aus 
der Zeit nach Aufhebung des Zunftzwanges. Der Handwerk
stand blieb aber der Tradition treu und sie wurden bei den 
Beisetzungsfeiern mitgeführt (Olaszfalu, Bakonyszombat-
hely). Die Lampenzier der Weberzunft von Szentgál ist ein 
Abbild des Ortswappens. Das Wappenbild zeigt den Jäger 
auf Hirschabschuß. 

Der Brauch, die Beisetzungsfeier „zunftmäßig" zu gestal
ten, blieb in dieser Gegend so weit verbreitet, daß auch nach 
Aufhebung des Zunftzwangs die verschiedensten Vereinigun
gen und Korporationen die Veranstaltung von Beisetzungs
feiern für ihre Mitglieder übernahmen und hierzu auch Zunft
lampen benutzten. Interessante Beispiele hierfür sind der 
Schützenverein von Nagyvázsony, oder die Landwirteverei
nigung, bzw. die Marienkongregation von Peremarton. Die 
mit Abzeichen versehenen Totenlampen dieser Vereinigungen 
sind genau jenen der vormaligen Zünfte nachgebildet. 
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Ursprünglich wurden die Zunftlampen von ortsansässigen 
Klempnern, später aber fabriksmäßig als Massenartikel her
gestellt, doch die Lampenzier, das oft recht primitiv ausge
führte kleine Zunftzeichen darauf wurde immer örtlich ge
fertigt. 

Die Zunftlampen sind in erster Reihe eigenartig-charak
teristische Denkwürdigkeiten der in den Komitaten Veszp
rém und Zala beheimatet gewesenen Zünfte. Und wie der 
Zunftkrug Sammelnamen für die mit grünlicher Bleiglasur, 
reliefartig ornamentierten oder mit eingeritztem Figuren
schmuck ausgestatteten Weinkaraffen in ganz Transdanubien 
wurde, so kann auch die Zunftlampe als Grundtyp für die bei 
Beisetzungsfeiern in diesem Gebiet üblichen Ehrengeleit
lampen betrachtet werden. 

III. Herbergszeichen und Handwerksschilde 

Die Wanderung der zünftigen Gesellen nahm bereits im 
XV. Jahrhundert größere Ausmaße an. Diese Institution be
hauptete sich jahrhundertelang und bewährte sich als Mittel 
des internationalen Erfahrungsaustausches der verschiedenen 
handwerklichen Berufszweige. Die Wanderung der zünftigen 
Gesellen machte auch die Organisation sowie den Betrieb 
von Herbergsunterkünften notwendig. Solche Herbergen 
wurden mit Herbergszeichen kenntlich gemacht, um Wander
gesellen das Aufsuchen zu erleichtern. Die Herbergszeichen 
waren eigentlich Aushängeschilde für Gasthöfe und Einkehr
wirtschaften. Da solche Herbergen im allgemeinen Teilbe
triebe eines Gasthofs waren, so war die Bestimmung des 
Trinkstuben-, resp. des Herbergsaushangschildes auch nicht 
reinlich auseinanderzuhalten und daher auch begrifflich un
termischt. Aber auch einzelne Handwerksmeister benützten 
sog. Handwerksschilde zur Kenntlichmachung der eigenen 
Werkstätte. Auch diese lassen sich schwer oder überhaupt 
nicht von den Herbergszeichen unterscheiden. Eben deshalb 
wollen wir an dieser Stelle beide Abzeichen nebeneinander 
behandeln. 

In die erste Gruppe der nach außen sichtbar gemachten 
Herbergszeichen und Handwerksschilde gehören die schmie
deeisernen, die an einem oberhalb oder neben der Torein
fahrt hervorragenden Tragarm befestigt waren. Die in Frage 
kommenden Handwerksschilde sind im allgemeinen sehr ein
fach — Hufschmied in Várpalota und Nagyvázsony: Kom
bination kleinerer und größerer Hufeisen; Kupferschmied in 
Nagyvázsony: Kessel; Klempner in Pápa: Kanne; Sieb
meister in Pápa: Sieb; Hutmacher in Pápa: Hut und Hand
schuhmacher gleichfalls in Pápa: Handschuh. Aber unter den 
Schlosser-Handwerksschilden gibt es auch solche, die kunst
gewerblich beachtenswert erscheinen. Es gibt z. B. im Zopf-
Empirestil ausgearbeitete, besonders schön geschmiedete 
Meisterstücke, die in Form eines Schlüssels als Handwerks
schild dienen. Sie stammen aus Veszprém und Pápa. 

Der einfachste und ursprüngliche Typ eines rauminneren 
Herbergszeichens ist ein eingerahmtes Wandbild des Zunft
wappens, wie z. B. jenes der Weberzunft in Peremarton (1826) 

Aux volumes 1, 2, 4 et 5 des Bulletins des Musées du dé
partement de Veszprém nous avons déjà fait connaître les 
sceaux, les tableaux de convocation et les cruches (avec les 
autres vaisselleries) de corporation ainsi que les coffres de 
corps de métier du département. La présente étude s'occupe 
de bannières de corporation, du mobilier funéraire des cor
porations (des lanternes, avant tout), des enseignes de logis 
de compagnons de métier, des enseignes de métier et des 
meubles des corporations. Donc, cet article rend en somme 
complet le tableau des monuments de corporation qui nous 
sont parvenus. 

der Bäckerzunft in Veszprém (1868). Ein anderer Typ ist das 
Zunftabzeichen in einem von der Decke hängenden Glas
kästchen. Von diesem Typ können zwei Gruppen unter
schieden werden. In die eine Gruppe gehören flachgeformte 
Glaskästchen, darin zwischen zwei, sich bäumenden Löwen 
das silhouettenartig in Holz geprägte oder aus Eisenblech 
geschnittene farbige Zunftwappen, oft umrahmt von Kunst
blumen oder Blattwerk. Zu disser Art gehören drei verschie
dene Herbergszeichen der Maurer und Zimmerer von Zirc, 
hiervon zwei im Antal-Reguly-Museum von Zirc, während 
die Herbergszeichen der Ledergerber und Bäcker von Pápa 
im Budapester Volkskunde-Museum zu sehen sind. Die an
dere Gruppe der Glaskästchen-Herbergszeichen ist quadra
tisch geformt und birgt nicht ein ebengeformtes Zunftwappen, 
sondern ein dreidimensionales Konterfei eines typischen Er
zeugnisses des betreffenden zünftigen Handwerks. Zuweilen 
ist im Glaskästchen auch ein Makett der ganzen Werkstatt 
zu sehen. Dies ist z. B. der Fall mit dem Herbergszeichen der 
Müller von Veszprém: das plastische Minastürbild des Inne
ren einer Wassermühle, oder einer Werkstatt der Grobweber 
von Várpalota : vier aus Knochen geschnitzte typische Werk
zeuge. 

Herbergszeichen und Handwerksschilde waren dazumal, 
wo die breitesten Massen der Bevölkerung des Lesens und 
Schreibens unkundig waren, unentbehrliche Behelfe der 
Orientierung, des Zurechtfindens, aber auch der geschäft
lichen Propaganda. Heute sind sie nur noch interessante, öf
ters aber auch künstlerisch wertvolle Denkwürdigkeiten eines 
längst verschollenen, heute wohl auch stimmungsvoll an
mutenden Stadtbildes, wo es noch herumwandernde Zunft
gesellen gab. 

IV. Möbelstücke mit Zunft zeichen 

Das ganze Gebiet des Landes gesehen, blieben nur recht 
wenige, mit Zunftzeichen versehene Möbelstücke erhalten. 
Um so interessanter ist es aber, daß auch von diesem geringen 
Bestand der größte Teil aus dem Komitat Veszprém stammt. 
So z. B. ist im Budapester Volkskunde-Museum eine sehr 
schöne, aus dem Komitat Veszprém stammende Rücken
lehne zu sehen mit Abbildungen von Werkzeugen der Grob
weberzunft. Die geschnitzte Rückenlehne trägt die Jahres
zahl 1800. Das Bakonyi Museum in Veszprém besitzt zwei 
Möbelstücke mit dem Abzeichen der Metzgerzunft, uzw. eine 
große, mit Schubladen unterteilte Kiste (1863) und ein sog. 
Trumeau (1846). Beide stammen aus einer Werkstatt von 
Szentgál oder Herend. Außerdem ist noch eine andere große 
Kiste mit Abzeichen der Schmiedezunft aus dem Jahr 1835 
ebenfalls aus Szentgál bekannt. Im genannten Museum gibt es 
noch andere solche Kisten mit Zunftabzeichen. 

Alles in allem kann man wohl sagen, daß die Ornamen
tierung von Möbelstücken mit Abzeichen der Zünfte in dieser 
Gegend Brauch und Sitte war —, ein neuer Beweis der weiten 
Verbreitung und Verwurzelung des Zunftsystems im Komitat 
Veszprém. 

Péter Nagybákay 

I. Bannières de corporation 

Au commencement, la bannière était une enseigne mili
taire, portée devant la troupe, les guerriers se rassemblaient 
sous cet étendard qui servait aussi de moyen du commande
ment silencieux. Les premières bannières de corporation 
étaient également de vraies enseignes militaires et leur emploi 
était en relation étroite avec l'organisation de la défense mi
litaire de la ville où les corporations jouaient un rôle primor
dial. En Europe occidentale, en France, mais surtout en 
Flandre et en Suisse, nous connaissons des représentations 

Bannières, lanternes et autres monuments ornes d'armes de corporation 
de la ville et du département de Veszprém 
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de bannières de corporations dès les XHIe et XlVe siècles. 
Auprès de sa fonction militaire, la bannière — symbole de la 
solidarité — est devenue très tôt l'ornement des défilés civils 
et des processions ecclésiastiques. 

Quand le rôle des corporations dans la défense de la ville 
s'est diminué, et surtout à la suite de la contre-réformation 
du XVIIe siècle, les bannières de corporation deviennent de 
plus en plus bannières de procession. C'est de cette époque 
que nous trouvons les premières données concrètes sur les 
bannières de corporation en Hongrie. La reine Marie-
Thérèse — conformément à ses tendances de récatholisation 
et de centralisation — ordonna que partout dans le pays, 
chaque corporation ait sa bannière, gardée à l'église, et que 
chaque maître de corporation prenne part sous cette ban
nière — sans considération de sa religion — aux processions 
ecclésiastiques, surtout à celle de la Fête-Dieu. 

La bibliographie hongroise, jusqu'ici, ne s'est pas du tout 
occupée des bannières, mais même la bibliographie étrangère 
est également assez pauvre sur ce sujet. La majorité des 
bannières de corporation ont été anéanties par le dépérisse
ment naturel de leur matière textile. Une partie des bannières 
hongroises se retrouvent à leurs lieux de gardiennage pri
mitifs, aux églises, une autre partie se trouve aux musées. 
Malheureusement, à la suite du manque d'entreposage con
venable et de conservation appropriée, même l'effectif acctuel 
court le danger de l'anéantissement en quelques décennies. 

Il nous est resté seulement trente bannières de corporation 
du département de Veszprém, bien que dans le département 
aient fonctionné à peu près 140 corporations. De ces ban
nières, 10 viennent de Pápa, 7 de Veszprém, 4 de Nagyvá
zsony, 3 de Peremarton, 1 d'Ugod, 1 de Tosokberénd, 1 de 
Herend, 1 de Marcaltő, 1 de Bakonyszombathely, et 1 est 
d'origine inconnue. 14 bannières sont gardées au Musée der 
Bakony de la ville de Veszprém, 10 au Musée d'Histoire 
régionale de Pápa, 1 à la Collection d'Histoire ecclésiastique 
de Veszprém. Les autres se trouvent aux églises des villages 
de Peremarton, de Marcaltő, d'Ugond et de Bakonyszombat
hely. La plus ancienne des bannières qui nous est parvenue 
date de 1828, la plupart sont du milieu du siècle, mais même 
aux années 90 du siècle passé on a encore préparé des ban
nières nouvelles. 

Une partie des bannières de corporation étaient suspendues 
aux supports de hampe du drapeau. Façonnés en fer forgé, 
d'un fini soigné, ils montrent une parenté étroite avec les 
supports d'enseignes commerciales. L'église Saint Etienne 
de Nagyvázsony garde un tel ensemble de supports (en fer) 
d'une beauté unique. Ajustés à des hampes encastrées dans 
le mur, originalement 4, actuellement 3 supports de bannière, 
très beaux, peints et montés d'enseignes et d'armes de cor
poration, surplombent la nef de l'église. Leurs silhouettes 
artistiques se font valoir sur le fond du mur blanchi à la 
chaux de l'élige. L'une de ces bannières était celle de la cor
poration des savetiers, l'autre celle des cordonniers et la 
troisième celle des tisserands de Nagyvázsony. La quatrième 
bannière, celle des menuisiers, maçons et tourneurs se trouve 
actuellement dans la salle de corporations du Musée Ethno
graphique en plein air de Nagyvázsony. Nous connaissons 
encore du village d'Ugod un support semblabe en cuivre, 
orné de l'enseigne des tisserands. 

Les bannières — bien qu'elles datent de la même époque, 
et par leur fonction appartiennent au même type — présen
tent une variété très grande. D'après leur forme, elles se 
divisent en quatre groupes: 1. — Bannières carrées (en alle
mand «Banner»: elles mesurent à peu près 150x180 cm); 
2. — Étendards de forme triangulaire («Stander», en alle
mand: 100-140x200-260 cm); 3. — Étendards en queue 
d'aronde («Doppelstander»: 80-140x180-250 cm); 4.— 
Gonfanons de queues («Prozessionsfahne», 135-150 x 
160-200 cm). 

Les hampes étaient des manches colorés, en bois tourné. 
Elles mesurent 350-450 cm. Elles sont souvent munies 
d'anneaux servant d'appui-main. Leur couleur est le plus 
souvent identique avec celle du tissu de la bannière. Au bout 
de la hampe se trouve ordinairement une pomme en cuivre, 
surmontée d'une croix simple ou double. Il y a des croix qui 

sont combinées avec l'ensiegne de métier (telle p. ex. la 
croix de la hampe de la corporation de tonneliers de Bakony
szombathely, ou celle de la hampe des cordonniers et des 
meuniers de Peremarton). Pour faciliter le port de ces hampes 
lourdes, on se servait souvent d'une ceinture spéciale, pour
vue d'une game. 

L'étoffe des bannières est le plus souvent du damassé mi-
soie, de couleur, à grands décors. La plupart des bannières 
ont un effilé d'or ou de couleur. Quelques-unes sont ornées 
de riches broderies d'or aussi. La couleur dominante est le 
rouge et le rouge bordeaux, puis viennent le bleu, le blanc 
et le vert. 

Sur tous les deux côtés de la bannière, ce sont des peintures 
à l'huile qui occupent la place centrale, ordinairement en
cadrées d'un ovale ou d'un rectangle. Sur l'un des côtés nous 
retrouvons le saint protecteur de la corporation, tandis que 
l'autre est orné d'une scène biblique, de l'image de la Vierge 
ou de la Trinité. Le saint protecteur est toujours en relation 
avec le métier, ou bien parce que selon la tradition lui-même 
l'a pratiqué, ou bien parce que son nom ou les attributs de la 
représentation iconographique chrétienne montrent d'une 
certaine affinité avec le métier en question. A la suite de 
l'unité supernationale de l'Église catholique, le culte des 
saints protecteurs est uniforme partout en Europe. C'est 
pourquoi les patrons représentés sur les bannières sont 
internationaux. Ainsi la patronne des charrons est Sainte 
Catherine, aussi sur les bannières de métier du département 
de Veszprém, le patron des savetiers est Saint Crispinus ou 
Crispinianus, celui des charpentiers est Saint Joseph; Saint 
Jean Népmucène protège les minotiers, Saint Roch les 
maçons, Saint Florian les potiers et Saint Sévère les tisse
rands. Mais nous trouvons des patrons nationaux aussi. 
Ainsi le saint protecteur des cordonniers hongrois est le 
prince Saint Éméric (fils du premier roi de Hongrie), celui 
des foulons est Saint Martin de Hongrie (né en Pannonié 
et devenu évêque de Tours), et nous retrouvons aussi Saint 
Etienne Ier sur plusieurs bannières. Les corporations de 
bourreliers et d'armuriers — lequelles corporations com
prenaient souvent des forgerons, serruriers et savetiers aussi, 
unissant ainsi les métiers des armements des confins — 
vénéraient le chevalier Saint Georges comme patron. 

Auprès des saintes images, on a décoré souvent les ban
nières des armes du métier. Trois navettes forment les armes 
des tisserands, des ciseaux ouverts celles des tailleurs, une 
fourrure d'hermine, tenue par des lions, figure aux armes 
des pelletiers, des bottes à celles des cordonniers; les char
rons ont la roue, le débordoir et la hache; les meuniers la 
meule, la roue de moulin et le compas; les charpentiers le 
compas, l'équerre et l'essette; les maçons la truelle et le 
marteau; les potiers la cruche mise sur le tour, etc. 

Le prix des bannières de corporation était très grand, ce 
qui imposait une charge très onéreuse aux maîtres. C'est 
pourquoi les membres des corporations — surtout les 
maîtres protestants — se dérobaient à la commande d'une 
bannière. Et le port de ces lourdes bannières aux processions, 
de même que leur gardiennage dans les églises imposaient 
encore des frais supplémentaires aux corporations. 

Les bannières de corporations du département de Vesz
prém n'ont pas de l'impotance historique ou artistique excep
tionnelle, mais elles sont pourtant remarquables du point 
de vue de la civilisation et de l'histoire sociale, puisqu'elles 
sont les monuments pittoresques, caractéristiques et con
crets de l'esprit collectif et religieux du régime des corpora
tion plusieurs fois séculaire. 

II. Lanternes funéraires 

Bien qu'il soit incontestable que la cause et le but pri
mordiaux de l'organisation des corporations était de mettre 
des bornes à la concurrence naissante et de monopoliser le 
marché, les premières organisations des artisans se consti
tuaient dans des cadres religieux. Il est donc compréhensible 
que les règlements les plus anciens, déjà au Moyen Age, 
prescrivent que la corporation doit accorder les honneurs de 
la sépulture à tous ses membres décédés de même qu'aux 
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parents de ceux-ci, avec l'assistance de tous les membres de 
la corporation. Cette coutume ou plutôt obligation a été 
toujours respectée toute la durée du régime des corparotions. 
Les enterrements organisés par les corporations étaient mieux 
ordonnés et plus solennels que les autres, et c'est pourquoi 
en cas de la mort des bourgeois aisés, les parents ont appelé 
une des corporations pour organiser l'enterrement. C'est 
ainsi que par endroit se sont formées des corporations — 
appelées en hongrois «kaladdás» — qui s'occupaient par 
profession du fossoiment et des enterrements, constituant 
ainsi les précédents directs des entreprises de pompes funè
bres de nos jours. 

Cette coutume de «l'enterrement par corporation» s'est 
répandue surtout dans les départements de Zala et de Vesz
prém où elle s'est maintenue très longtemps, fait dont témoi
gnent d'une part les dictons populaires, et de l'autre le grand 
nombre des lanternes funéraires de corporation qui nous 
sont parvenues. 

Plusieurs corporations avaient leur civière spéciale (le nom 
de la civière mortuaire dans la langue du peuple hongrois est 
«le cheval de Saint Michel») sur laquelle on a mis le cercueil 
pour donner l'absoute et pour transporter le corps au cime
tière. Tel «cheval de Saint Michel» est celui de la corporation 
des tisserands de Peremarton, Berhida et Kiskovácsi, où 
outre le nom de la corporation et le millésime 1846 on peut 
lire une élégie populaire. 

Les lanternes funéraires de corporation rendaient les enter
rements plus solennels, ajoutaient à la pompe du convoi 
funèbre. Généralement quatre lanternes formaient un en
semble, mais il y avait des garnitures de deux et de six lan
ternes aussi. Les lanternes, avec leur manche, mesuraient 
120-150 cm. Elles étaient dans la plupart des cas en cuivre. 
Leur forme est le tronc de pyramide hexagonale renversé. 
Dans la lanterne vitrée, brûlait une bougie. 

Le couvercle étampé de la lanterne en cuivre était sur
monté de l'ornement caractéristique des lanternes de cor
poration. C'était une enseigne de 10 à 12 cm, en forme de 
silhouette coupée dans une plaque de cuivre où, très rarement 
se lisaient une inscription et un millésime aussi. La majorité 
de quelque 31 garnitures de lanternes de corporation qui 
nous sont parvenues datent de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Plus tard, même aux lanternes usinées on a soudé des 
ornements préparés par des artisans locaux. 

La plupart des ornements de lanterne représentent les 
armes de la corporation, le plus souvent entre deux lions 
rampants, sous une couronne montée d'une crois; ainsi ret
rouvons-nous la roue des charrons (Szentkirályszabadja, 
Nagyvázsony), les deux pots des potiers (Veszprém), ou la 
cruche sur le tour (Leányfalu), la roue du moulin des meu
niers (Peremarton, Tüskevár), les 3 navettes des tisserands 
(Szentgál, Olaszfalu, Veszprém), les outils des maçons et des 
charpentiers (Zirc). 

11 y a des ornements de lanterne qui ne sont qu'une croix 
simple ou bien avec — au-dessous de la croix — une tablette 
où l'on a inscrit le nom de la corporation (Herend, Bánd). 

Les ornements de lanterne où figurent les armoiries nationa
les forment le troisième groupe, (Leányfalu) dont la majorité 
devaient être exécutées après l'abolition du régime des cor
porations, mais l'artisanat s'en servait encore aux enterre
ments (Olaszfalu, Bakonyszombathely). L'ornement de la 
lanterne de la corporation des tisserands de Szent gai repré
sente la figure des armes du village: le chasseur visant un 
cerf. 

La coutume de «l'enterrement par corporation» était si 
répandue dans cette contrée qu'après la disparition du régi
me des corporations, les associations les plus diverses se 
chargeaient de l'organisation des pompes funèbres en em
pruntant l'emploi des lanternes funéraires de corporation. 11 
en est des exemples curieux comme p. ex. la société de tir de 
Nagyvázsony, ou le cercle de cultivateurs et de la congréga
tion mariale de Peremarton, dont les lanternes ornées sont 
les répliques des lanternes de corporation. 

Au commencement c'étaient les ferblantiers locaux qui 
fabriquaient ces lanternes. Plus tard elles sont devenues arti
cles de grande série, mais l'ornement, la petite enseigne de 

corporation, souvent d'une facture très rudimentaire, était 
toujours du pays. 

Les lanternes de corporation constituent avant tout les 
monuments caractéristiques des corporations des départe
ments de Zala et de Veszprém, et tout comme la «cruche de 
corporation» est devenue le nom collectif des cruches et des 
pots à vin transdanubiens verts, au vernis de plomb, aux 
décors en relief ou gravés, nous pouvons considérer les lan
ternes de corporation comme le prototype des lanternes 
funéraires transdanubiennes. 

/ / / . Marques distinctifs de foyer de compagnons, et 
enseignes munies d'emblèmes corporatifs 

Dès le XVe siècle il passait de plus en plus en habitude que 
les compagnons faisaient leur tour. Cette institution s'est 
conservée au cours de longs siècles et elle a assuré l'échange 
international d'expériences professionnelles de l'artisanat. Le 
pèlerinage des compagnons nécessitait l'organisation et 
l'entretien des logis de compagnons. Ces foyers étaient mar
qués à l'extérieur pour que le compagnon ambulant, en arri
vant dans la ville, pût voir tout de suite où il pouvait deman
der abri. Ces marques distinctifs étaient des enseignes qui 
n'étaient en somme rien d'autre que les enseignes des auber
ges et des cabarets. Puisque les logis de compagnons étaient 
installés ordinairement dans une auberge, le rôle des enseig
nes d'auberges et celles de logis de compagnons se confondait 
souvent dans la pratique, même leurs notions s'identifiaient. 
Mais aussi des maîtres particuliers employaient souvent des 
enseignes munies d'emblèmes corporatifs pour désigner leurs 
ateliers. 11 est très difficile — souvent impossible — de dis
tinguer ces enseignes de celles des logis de compagnons, c'est 
pourquoi l'étude traite ensemble ces deux sortes d'enseignes. 

Les enseignes extérieures des logis de compagnons et les 
enseignes d'atelier en fer forgé forment le premier groupe. 
Ces enseignes se composent du support, scellé dans le mur, 
et de l'enseigne proprement dite, que l'on accrochait au sup
port. Les enseignes dont parle l'étude sont en général très 
simples (maréchal-ferrant : composition de fers à cheval de 
grandeurs différentes [Várpalota et Nagyvázsony] — dinan-
dier: chaudron [Nagyvázsony] — ferblantier: broc [Pápa] — 
tamisier: tamis [Pápa]) — chapelier: chapeau (Pápa) et gan
tier: gant (Pápa), mais parmi les enseignes de serrurier, il 
y a des pièces qui méritent l'attention du point de vue de 
l'art appliqué. Une enseigne de serrurier de Veszprém et une 
de Pápa, chacune représentant une clef en style somptueux 
empire-rococo constituent des chefs-d'oeuvre du travail 
forgé. 

Le type primitif et le plus simple de l'enseigne intérieure 
de logis est le tableau encadré et accroché au mur, représen
tant les armes de la corporation (corporation de tisserands, 
Peremarton, 1826; boulangers, Veszprém, 1868). L'autre type 
est l'enseigne de la corporation mise en boîte vitrée que l'on 
accroche au plafond. Il y a deux variantes de ce type. La 
première comprend les coffrets vitrés aplatis dans lesquels on 
retrouve la silhouette colorée de l'armoirie coupée en bois 
ou en lame de fer, entourée souvent de fleurs artificielles ou 
de feuilles d'ornement. Telles sont les trois différentes enseig
nes de logis de maçons et charpentiers de Zirc (deux des en
seignes gardées au Musée Reguly Antal de Zirc), celle des 
chamoiseurs de Pápa et des boulangers de Pápa (1843) gar
dées au Musée Ethnographique de Budapest. L'autre variante 
des enseignes emboîtées est cuboïde et elle représente non 
pas la silhouette des armes de la corporation, mais le simu
lacre réduit d'un produit ou d'un outil caractéristiques du 
métier, éventuellement la maquette d'un atelier tout entier 
Telle est p. ex. l'enseigne de logis de la corporation des 
meuniers de Veszprém: le modèle réduit de l'intérieur d'un 
moulin à eau; ou celle des foulons de Palota: quatre outils 
typique de foulon, sculptés en os. 

A l'époque de l'analphaoétisme général, les enseignes de 
logis et d'atelier donnaient des renseignements, des indica
tions et servaient la publicité. Elles sont les monuments 
intéressants, souvent d'une valeur artistique, de l'ancien 
paysage urbaine et des pérégrinations des compagnons. 
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IV. — Meubles aux enseignes de métier 

En Hongrie il y a peu de meubles qui sont ornés d'enseig
nes de métier. Il est donc d'autant plus remarquable que dans 
le département de Veszprém il nous est resté un nombre 
relativement grand de tels meubles. Le Musée Ethnographi
que de Budapest garde un très beau dos de chaise sculptée, 
provenant du département de Veszprém, où nous retrouvons 
la représentation d'outils de foulon et le millésime 1800. 
Au Musée de Bakony de la Ville de Veszprém nous trouvons 
deux meubles, ornés de l'enseigne de la corporation des 

Цеховые знамена, цеховые фонари, 
связанные с цеховой жизнью 

В предыдущих номерах Вестников музеев комитата 
Веспрем (№№ 1, 2, 4 и 5) уже говорилось об отдельных 
предметах, связанных с цеховой жизнью: о цеховых пе
чатях, вывесках, кувшинах и другой цеховой посуде, о 
цеховых сундуках. В настоящей статье мы познакомим 
читателей с цеховыми знаменами, некоторыми предмета
ми похоронного обряда (в первую очередь с фонарями), 
с эмблемами жилища подмастерьев, с эмблемами ре
месла и с мебелью. Этим и завершается описание мате
риальных памятников, связанных с цеховой жизнью. 

1. Цеховые знамена 
Первоначально знамена служили боевым целям: под 

ними собирались военные отряды, с ними шли в бой 
против врагов. Первые цеховые знамена тоже были ис
ключительно знаменами боевыми, под ними собирались 
члены цеха, игравшие в средние века исключительно 
большую роль в организации обороны городов. В Запад
ной Европе — во Франции, а особенно во Фландрии и 
Швейцарии — уже в XIII и XIV веках имелись изобра
жения цеховых знамен. Наряду с военной функцией уже 
в это раннее время цеховые знамена являлись символом 
единства общины, украшением праздничных светских и 
религиозных шествий. 

С отходом на задний план действий, связанных с обо
роной городов, а в особенности вследствие влияния анти-
реформационных сил в Венгрии в XVII веке — цеховые 
знамена все более становятся атрибутами церковных 
шествий. Первые конкретные данные о венгерских цехо
вых знаменах относятся как раз к этому периоду. Коро
лева Мария-Терезия в соответствии со своими абсолю
тистскими устремлениями и политикой, направленной 
на укрепление католичества, обязала каждый цех иметь 
свое цеховое знамя, которое должно было храниться в 
церкви и под которым все без исключения члены цеха 
обязаны принимать участие во всех церковных шествиях. 

В венгерской специальной литературе совершенно не 
затрагивался вопрос о цеховых знаменах, да и в иност
ранной литературе по этому вопросу имеется исключи
тельно мало данных. Большая часть цеховых знамен 
вследствие естественного старения текстиля пропала. 
Часть венгерских цеховых знамен можно найти в перво
начальных местах их хранения — в церквах, часть же — 
в музеях. К сожалению, из-за отсутствия соответству
ющих условий хранения и надлежащих методов их кон
сервации — они в течение ближайших десятилетий тоже 
обречены на гибель. 

В настоящее время в комитате Веспрем сохранилось 
всего лишь 30 цеховых знамен, хотя существовало при
мерно 140 цехов. Из этих тридцати знамен — 10 папайс-
ких, 7 веспремских, 4 надьважоньских, 3 перемартонских, 
1 угедское, 1 тошокберендское, 1 херендское, 1 марцал-

bouchers: un bahut à tiroir (1863) et un trumeau (1846), 
faits à Szentgál ou à Herend. En outre, nous connaissons un 
grand coffre (1835) avec l'enseigne de la corporation de for
gerons, trouvé également à Szentgál, et nous savons qu'il y a 
dans cette commune encore plusieurs coffres ornés d'enseig
nes de métier. 

Il était donc habituel dans cette région d'orner les meubles 
d'armes, d'enseignes de métier, ce qui est une nouvelle preuve 
du fait que le régime des corporations a été bien étendu et 
enraciné dans le département de Veszprém. 

Péter Nagybákay 

цеховые эмблемы и другие предметы, 
в городе и комитате Веспрем 

тойское, 1 баконьсомбатхейское, одно неизвестного про
исхождения. 14 знамен хранится в веспремском Баконь-
ском музее, 10 — в Папайском краеведческом музее, 
1 — в веспремском собрании по истории церкви, осталь
ные — в перемартонской, марцалтойской, угедской и 
баконьсомбатхейской церквах. 

Из сохранившихся цеховых знамен самое старое было 
изготовлено в 1828 году, большая часть — в середине 
прошлого века, но есть цеховые знамена, изготовленные 
и в девяностых годах прошлого столетия. 

Часть цеховых знамен висела в искусно сделанных 
стойках из кованого железа. Стойки эти очень похожи 
на вывески, указывающие ремесло, исполненные из та
кого же кованого железа. Исключительно искусно сде
ланные, красивые, украшенные цветными цеховыми гер
бами и эмблемами, стойки для знамен сохранились в 
надьважоньской церкви св. Стефана. Первоначально их 
было четыре, теперь — три. Висят они в нефе церкви, 
очень красиво выделяясь на фоне белых стен. Изготов
лены они на рубеже XVIII и XIX веков и принадлежали 
надьиажоньским цехам сапожников, чеботарей и ткачей. 
Четвертая, бывшая собственностью цеха плотников, ка-
меншиков и слесарей, находится сейчас в цеховой ком
нате Надьважоньского этнографического музея под от
крытым небом. Известна и стойка такого типа из Угода, 
украшенная медной эмблемой ткачей. 

Сами знамена довольно разнообразны, хотя они и при
надлежали к одному типу по времени и своим функциям. 
По форме их можно разделить на четыре группы: 
1. четырехугольные (примерно 150x180 см.), 2. треху
гольные (примерно 100—140x200—260 см.), 3. в форме 
ласточкина хвоста (примерно 80—140x180—250 см.), 
4. хоругвь, укрепленная на кресте (примерно 135—150х 
х 160—200 см.). 

Древки знамен изготовлялись из дерева, которое об
тачивалось и покрывалось краской. Длина их 350—450 см. 
Часто на древке для удобства его держания укреплялось 
кольцо. Цвет древка большей частью соответствовал 
цвету знамени. Наконечник древка большей частью укра
шался медной кнопкой, простым или двойным крестом. 
Имелись и такие наконечники древка, которые пред
ставляли собой комбинацию креста и цеховой эмблемы 
(например, древки знамен баконьсомбатхейского цеха 
бондарей, перемартонских цехов чеботарей и мельни
ков). Тяжелые древки часто несли при помощи специаль
но для этой цели сделанного кожаного пояса, снабжен
ного чехлом. В основном знамена изготовлялись из полу
шелкового полотна, отороченного золотой или цветной 
бахромой. Некоторые знамена украшены богатой золо
той вышивкой. Господствующим цветом знамени был 
красный и бордовый, затем следуют синий, белый и зеле
ный цвета. 
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Главное место на знамени с обеих сторон занимают 
картины, написанные маслом, в овальной или четырех
угольной раме. На одной стороне изображался святой-
покровитель ремесла, на другой — библейский сюжет, 
богоматерь или святая троица. Святой-покровитель ре
месла всегда имел какую-то связь с данным ремеслом: 
или он сам по преданию занимался этим ремеслом или 
же имя его или же отдельные атрибуты в изображении 
иконографии можно поставить в связь с данным ремес
лом. Поклонение покровительям ремесла имело рас
пространение по всей Европе, что можно объяснить 
властью римской католической церкви, стоявшей над 
государствами и отдельными народами. Поэтому и из
ображенные на цеховых знаменах покровители ремесла 
являются международными. Так, и у веспремских колес
ников покровителем ремесла была святая Катерина, 
покровителем сапожников — святой Криспин и Крис-
пинаниан, плотников — святой Иосиф, каменщиков — 
святой Рокус, гончаров — святой Флориан, мельников — 
святой Иоанн, ткачей — святой Северий. Но имеется и 
пример сугубо национальный. Так, покровителем ремес
ла венгерских чеботарей был святой князь Имре, на мно
гих цеховых знаменах имеется изображение святого ко
роля Стефана. Цехи кожевников и сапожников, а также 
кузнецов и слесарей, связанные с военными отраслями, 
почитали своим покровителем святого рыцаря Георгия. 

На многих цеховых знаменах рядом с изображением 
святого покровителя имеется и герб цеха. Герб ткачей — 
три ткацких челнока, портных — раскрытые ножницы, 
скорняков — шкурка горностая, которую держат львы, 
чеботарей — сапог, бондарей — колесо, скобель и обод, 
мельников — мельничное колесо, циркуль и жернов, 
плотников — циркуль, угольник и топор, каменщиков — 
молоток и лопатка, гончаров — кувшин на гончарном 
кругу и т. д. 

Расходы, связанные с изготовлением цехового зна
мени, были довольно большие, и это ложи юсь бременем 
на членов цеха. Поэтому — особенно чгены цеха, ис
поведовавшие протестанскую религию —, всячески ста
рались уклониться от этой обязанности. Несение этих 
тяжелых знамен во время шествий, а также их хранение 
в церкви тоже были связаны для цеха с дополнительными 
расходами. 

Цеховые знамена комитата Веспрем не представляют 
особого значения с точки зрения истории или истории 
прикладного искусства, но все же они явля отся одним из 
вещественных памятников многовекового цехового ук
лада. 

2. Погребальные цеховые фонари 

Без сомнения, объединение в цеха имело своей подопле
кой причины экономического характера, т. е. стремление 
ограничить развивающуюся конкуренцию, монополизи
ровать рынок. И все же первоначальные организации 
имели религиозный характер. Поэтому и понятно, что 
уже самые ранние, средневековые цеховые уставы обязы
вали хоронить своих усопших членов и их родственников 
по всем правилам религиозного обряда с участием на 
похоронах всех членов цеха. Это положение сохранялось 
в течение всей истории существования цехов. Похороны, 
устраиваемые цехом, были всегда более организован
ными и пышными. Поэтому в случае смерти какого-
нибудь буржуа его родственники обращались к цеху 
с просьбой организовать похороны. Таким образом воз
никли цеха, члены которых профессионально занима
лись работами, связанными с похоронами, как-то: рытье 
могил и пр. Это был прообраз нынешних похоронных 
бюро. 

Этот обычай особенное распространив получил и дол
го сохранялся в комитатах Зала и Веспрем, что отрази
лось в народных поговорках и свидетельством чему слу
жит обилие сохранившихся цеховых фонарей, предназна
ченных для погребальной церемонии. 

Многие цеха имели похоронные дроги, так называемо
го коня святого Михаила, на которые устанавливали 
гроб и провожали покойника на кладбище. Таковы по
хоронные дроги перемартонского, берхидайского и киш-
ковачского цеха ткачей, на которых изображен герб цеха, 
год 1846-й и траурная надпись. 

Цеховые фонари делали похороны более торжествен
ными. Обычно это был гарнитур, состоявший из четырех 
фонарей одинаковой формы, но бывали и гарнитуры, 
состоявшие из двух или даже шести штук. Фонари вместе 
с рукоятью были высотой в 120—150 см. Обычно они 
изготовлялись из меди. Форма фонаря — шестиугольная 
усеченная пирамида. В застекленном фонаре горела 
свеча. 

На крышке фонаря помещалось характерное украше
ние. Это была вырезанная из медного листа эмблема 
размером 10—12 см, иногда дополненная надписью и 
обозначением года изготовления. Большая часть из 31 
сохранившегося комплекта была сделана во второй по
ловине XIX века. В дальнейшем фонари стали изготов
ляться фабричным способом, а к ним уж приделывали 
украшения местного изготовления. 

Украшение на фонаре обычно представляло собой 
цеховой герб, расположенный между двумя львами под 
короной, увенчанной крестом. Иногда это был просто 
герб без короны и креста. Так, на фонарях бондарей из
ображено колесо телеги (Сенткирайсабадья, Надьва-
жонь), на фонарях гончаров — два горшка (Веспрем) или 
кувшин на гончарном кругу (Леаньфалу), на фонарях 
ткачей — три челнока (Сентгал, Оласфалу, Веспрем), на 
фонарях мельников — жернов (Перемартон, Тюшкевар), 
на фонарях плотников и каменщиков — плотницкие ин
струменты или инструменты каменщика (Зирц). 

Есть и такой фонарь, украшением которого является 
гладкий крест, на котором имеется надпись, указываю
щая на ремесло (Херенд, Банд). 

Третьей группой погребальных фонарей являются та
кие, украшением которых служит государственный герб 
(Леаньфалу). Фонари эти были изготовлены уже после 
прекращения существования цехов, но на похоронах ими 
и в дальнейшем пользовались ремесленники (Оласфалу, 
Баконьсомбатхей). На фонаре сентгальских ткачей изо
бражен герб селения — охотник, стреляюющий оленя. 

В окрестностях Веспрема похороны при «посредстве 
цеха» получили такое широкое распространение, что 
уже после упразднения цехов различные похоронные 
бюро вместе с выполнением различных действий, свя
занных с похоронным обрядом, заимствовали и упот
ребление погребальных фонарей. Интересным примером 
могут послужить товарищество надьважоньских стрел
ков или общество перемартонских хозяев и конгрегация 
св. Марии, чьи похоронные фонари точно такого же типа, 
как и цеховые. 

Первоначально фонари изготовлялись местными мас
терами, в прошлом столетии они стали предметом массо
вого заводского производства, только украшения на фо
нарях — зачастую довольно примитивные эмблемы — 
всегда были местным продуктом. 

Цеховые фонари были характерной особенностью це
хового быта комитатов Веспрем и Зала, отсюда взяли 
свое начало распространившиеся по всему Задунайскому 
краю погребальные фонари — атрибут похоронного 
обряда. 

3. Эмблемы жилища подмастерьев и вывески мастеров-
ремесленников 

Уже в XV веке годы странствования подмастерьев 
вошли в обычай. Обычая этого придерживались в тече
ние нескольких столетий, что дало возможность ремес
ленникам приобрести широкий опыт в своей специальнос
ти. Поскольку обычай этот был распространен по всей 
Европе, необходимо было организовать в широких мас
штабах жилища для таких странствующих подмастерь
ев, работавших у разных мастеров за пределами своей 
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родины. На этих жилищах вывешивалась эмблема. Таким 
образом странствующий подмастерье, приходя в чужой 
город, мого довольно быстро устроиться. Эти эмблемы 
по сути были своего рода вывеской постоялого двора. 
Жилища подмастерьев и постоялый двор не всегда было 
возможно различить. Мастера тоже вывешивали эмб
лемы на дверях своей мастерской. Все эти эмблемы за
частую очень схожи, практически неотделимы друг от 
друга, поэтому и в статье о них обо всех говорится в со
вокупности. 

Обычно эти эмблемы укреплялись над дверью жили
ща или мастерской или же возле входа. Изготовлялись 
они из кованого железа и представляли собой консоль, 
на который укреплялась эмблема ремесла. Среди этих 
эмблем имелись довольно примитивные, как например, 
эмблемы кузнецов — подкова (Варпалота, Надьважонь), 
медников — котел (Надьважонь), жестянщиков — бидон 
(Папа), ситовщиков — сито (Надьважонь), шляпочников 
— шляпа (Папа), перчаточников — перчатки (Папа). Но 
были вывески и эмблемы, сделанные слесарями, обра
щающие на себя внимание тонкой и искусной работой. 
Ппримером могут служить несколько вывесок папайских 
И веспремскйх мастеров-слесарей, представляющие ше
девр в стиле ампир. 

Самым простым типом эмблемы, вывешивавшейся 
внутри жилища подмастерьев, было изображение цехо
вого герба, помещенное в рамку и вывешенное на стене. 
(Перемартонский цех ткачей 1826 и веспремский цех 
булочников 1868). Другим типом была эмблема цеха, 
вправленная в стекло и подвешиваемая к потолку. Среди 
этого типа эмблем необходимо отметить два вида: один 
представлял собой плоскую стеклянную коробку, в кото
рой был заключен герб, другой — вырезанный из жести 
или дерева герб цеха, помещенный между двумя силу
этами львов, часто обрамленный венком из листьев или 
цветов. Такими являются три эмблемы жилища зирцских 
каменщиков и плотников (два из них находятся в зирц-

ском музее Антала Регули), папайских дубильщиков и 
папайских булочников (1843) в Будапештском этногра
фическом музее. Другим типом эмблемы, вставленной 
в стекло, является не плоское, а объемное изображение. 
Это обычно не цеховой герб, а уменьшенная модель 
какого-либо изделия или макет мастерской. Примером 
может служить эмблема жилища подмастерьев веспрем-
ского цеха мельников (уменьшенный макет водяной мель
ницы) и палотайских сукновалялыциков (вырезанные из 
кости макеты четырех типичных для ремесла сукнова-
лялыцика инструментов). 

Эмблемы жилища, постоялых дворов, а также вывески 
мастеров в период почти сплошной безграмотности слу
жили средством ориентировки, рекламы. Это зачастую 
искусные памятники жизни старинных городов и цехо
вого уклада. 

4. Мебель с цеховой эмблемой 

В Венгрии сохранилось очень мало мебели с изобра
жением цехового герба. Тем большее значение имеет тот 
факт, что в Веспреме сохранилось относительно много 
такой мебели. Один такой стул из комитата Веспрем с 
резной спинкой, на которой изображены инструменты 
сукновалялыцика и цифра 1800, находится в Будапешт
ском этнографическом музее. Два предмета обстановки 
с изображением эмблемы мясника находятся в веспрем-
ском Баконьском музее: комод (1863) и трюмо (1846), 
которые были, по всей вероятности, изготовлены в Сент-
гале или Херенде. Известен сундук с изображением герба 
кузнецов (1835) из Сентгала. Имеются сведения о су
ществовании в Сентгале и других сундуков такого типа 
с изображением цехового герба. 

Итак, изображение цеховых гербов на мебели было 
распространено в комитате Веспрем, что указывает на 
широкое распространение и укоренение в этой области 
цеховой системы. 

Петер Надъбакаи 
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