
Újabban előkerült Veszprém megyei tárgyi céhemlékek 

A veszprémi és Veszprém megyei tárgyi céhemlékek rend
szeres publikálása 1963-ban kezdődött el. A Veszprém 
megyei Múzeumok Közleményeinek 1. kötetében a 
céhpecsétnyomók, 2. kötetében a céhbehívótáblák, 
4. kötetében a céhkorsók és céhedények, 5. kötetében 
a céhládák, 10. kötetében pedig a céhzászlók, céhlám
pák, szállásjelvények és céhjelvényes bútorok ismerte
tése jelent meg.1 Ez idő alatt számos újabb tárgyi céh
emlék került elő, helyesebben vált ismeretessé részint 
magángyűjteményekből, részint más múzeumok gyűj
teményeiből, részint pedig a kutatások során sikerrel 
járt begyűjtés útján. 

I. CÉHPECSÉTNYOMÓK 

Az újonnan felbukkant céhpecsétnyomók nagyrésze 
pápai. Ez tökéletesen indokolt, hiszen az 1963. évi pub
likációban mindössze két pápai pecsétnyomót sikerült 
ismertetni. A pápai Helytörténeti Múzeum gyűjteménye 
3 céhpecsétnyomóval gyarapodott. A volt Jankó gyűj
teményből szerezte meg a múzeum 1965-ben az alábbi 
pecsétnyomókat. 

1. Évszám szerint a legrégibb a pápai takácscéhé. 
Magyar nyelvű köriratán 1613-as évszám olvasható. 
A tömör, tömzsi, hatszögletes nyelű sárgaréz nyomó, 
igen kezdetleges, mély véséssel, a következő képet mu
tatja: A kerek pecsétmező közepén címerpajzsban 3 
vetélő, a pajzsot két oldalról egy-egy ágaskodó orosz
lán tartja, a pajzs fölött címertakarók között ötágú ko
ronából kinövő, jobbjában egyenes kardot tartó, bal
ját csípőjére helyező férfialak. A pecsét rajza és körira
tának betűi annyira primitívek, a címerpajzs alakja, 
valamint a címertartók és a korona elhelyezése annyira 
elüt a XVII. század stílusától, hogy minden valószínű
ség szerint jóval később készült munkáról lehet szó. 
A XVII. században még általában jól képzett ötvösök 
vésték a pecsétnyomókat, s munkájuk színvonala jó
val magasabb volt (1. kép). 

2. Ugyancsak a fenti magántyűjteményből került a 
a pápai Helytörténeti Múzeumba a pápai ács- és kő
művescéh 1792-es évszámú, ezüst lappal ellátott pecsét
nyomója is. A céhpecsét ovális mezejét hosszú, függőlege
sen elhelyezett fűrészlap rajza osztja ketté. A fűrész 
felső végét korona díszíti. A jobb mezőben a kőműves 
mesterség szerszámai: kőműveskalapács, kőműveska
nál, körző és vízszintmérő képe látható, a baloldali me
zőben pedig ácsszerszámok helyezkednek el: ácskapocs 

alatt nyitott körző, ácskeresztfejsze, ácsszekerce és ács
kötőfejsze (2. kép). 

3. Végül a harmadik pecsétnyomó a pápai cipész
ifjúságé. A sárgaréz, magyar köriratú, ovális pecsétnyo
mó közepébe a koronás magyar címer képét vésték. 
A nyomó feltehetően a XIX. század második felében 
készült. 

4. A pápai fazekascéh első pecsétnyomója a nagy
bányai múzeumban (Muzeul Regiunii Maramures, 
Baia Mare, Románia) található. A pecsétnyomót a du
nántúli eredetű Meszlényi Gyula szatmári püspök aján
dékozta a Nagybányai Városi Múzeumnak.2 A kör alakú 
réznyomónak csak a lapja maradt meg. Köriratának 
tanúsága szerint 1661-ben készült. A levélkoszorús sze
gélyű, kör alakú pecsétmezőben két külön fogantyús, 
háromszög alakú fakés között régi típusú több lábon álló 
fazekaskorongon kétfülű olaszkorsó áll, amelyből szim
metrikusan kihajló virágos indák ágaznak szét. A késő
reneszánsz ízlésű szépen komponált és metszett pecsét
nyomó latin felirata is figyelemre méltó: „SIGILLUM 
HOC EST CEHE FIGULORUM PAPENSIUM" (Ez 
a pecsét a pápai fazekasoké) (3. kép). 

5. Magángyűjteményben bukkant fel és onnan sze
rezte meg 1964-ben a pápai Helytörténeti Múzeum a 
pápai fazekascéh másik, későbbi pecsétnyomóját. 
A hosszú fogantyús, tömör vasnyomó kerek rézlapját 
fonott koszorú szegélyezi. Körirata — e korban már 
szokatlan módon — latin nyelvű. A pecsétmezőben 
ugyanis 1825-ös évszám olvasható. Babér- és olajág 
között klasszicizáló antik mellszoborral díszített, copf 
stílusú cserépkályha képe foglalja el a pecsétmező fő
helyét, jobbra tőle egy serpenyő, balra egy füles fazék 
látható (4. kép). 

6. A budapesti Mezőgazdasági Múzeum gyűjtemé
nyébe került a pápai gombkötők céhpecsétnyomója. 
Eddig csak a lenyomatát ismertük, annak alapján ismer
tettük a céhpecsétek között,3 évszáma is bizonytalan 
volt. A pecsétlő lap bronzból készült, nyele szokatlanul 
egyszerű, durva, nagyon kopott fahenger. A kerek pe
csétmezőt kis háromszögekből álló keret szegélyezi, 
amelyen belül fut körül a magyar nyelvű körirat, 
1678-as évszámmal. A belső, kerek mezőben két hajlí
tott bőségszaruhoz hasonló motívum között egy hajlí
tott jobb kar tollforgót tart. Jobbra és balra tőle 3—3 
vitézkötés. Ez a magyarországi gombkötőmesterség 
általánosan elterjedt címerképe. A tollforgó fölött a 
,,bőségszaruk" szája végénél virágok és sok kis gömb, 
talán gombok (5. kép). 
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3. A pápai fazekascéh pecsétnyomója. 1661. 

3. Das Petschaft der Hafnerzunft von Pápa. 1661. 

3. Sceau de la corporation des potiers de Pápa. 1661. 

3. Печать папайского цеха горшечников. 1661. 
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1. A pápai takácscéh pecsétnyomója. 1613. 

1. Das Petschaft der Pápaer Weberzunft. 1613. 

1. Sceau de la corporation des tisserands de Pápa. 1613. 

1. Печать папайского цеха ткачей. 1613. 

7. Pécsi Sándor színművész magángyűjteményében 
van a pápai bognárcéh pecsétnyomója.4 A tömör, hat
szögletes nyelű vasnyomóhoz négy vastag, sárgaréz 
szegeccsel erősítették hozzá a kerek, réz pecsétlő lapot. 
A pecsétlőlap felső szélét kívül X alakú vésettél jelölték 
meg. Szárán kb. 5 mm nagyságú átfúrás és egy bevésett 
„M" betű található. Magyar nyelvű köriratának érde
kessége, hogy a mesterség elnevezést németül adja meg: 

„PAPAI WAGNER. CEH. 1692." Külső körszegélye 
levélfűzéres. Belső szabálytalan kör alakú mezejében 
négykerekű kocsi rajza látható, amelyet két ló húz, a 
kocsiban férfialak. Mögötte és alatta hullámos, függő
leges irányú vonalak, talán a nap lángnyelvei, tehát a 
kocsi feltehetően Illés szekerét ábrázolja. A kocsi alatt 
kezdetleges, kör alakú, kereszttel koronázott kartus
pajzsban bognár bárd, fölötte csillag. A pecsét vésete 
meglehetősen primitív (6. kép). 

8—9. A szombathelyi Savaria múzeum őrzi a pápai 
csapócéh két pecsétnyomóját. A múzeum, mint a pápai 

2. A pápai ács- és kőmüvescéh pecsétnyomója. 1792. 
2. Das Petschaft der Zunft der Zimmerleute und der Maurer von Pápa. 

1792 
2. Sceau de la corporation des charpentiers et des maçons de Pápa. 1792. 
2. Печать папайского цеха плотников и каменщиков. 1792. 



5. A pápai gombkötőcéh pecsétnyomója. 1678. 
5. Das Petschaft der Posamentiererzunft von Pápa. 1678. 
5. Sceau de la corporation des passementiers de Pápa. 1678. 
5. Печать папайского цеха пуговичииков. 1678. 

„kallóscéh" pecsétjeit tartja nyilván a két latin feliratú 
pecsétnyomót. Az egyik, a nagyobb, 1706-os, a kisebb 
1744-es évszámot visel. Mindkettőn ugyanaz a rajzolat: 
kerek talpú címerpajzsban két egymással X alakban 
keresztül fektetett ifa képe látható, alattuk pedig egy 
nyelével felfelé néző kártoló. A pajzs két oldalát alul
ról felfelé haladó indás, leveles ornamentika díszíti 
(7—8. kép). 

További három pápai céhpecsétnyomót ismertethe
tünk még dr. Kapossy Lucián Pápa város egyetemes 
leírása című 1905-ben megjelent könyve nyomán, amely
ben Kis Ernő „A pápai fegyveres polgárság és a pápai 
céhek" című fejezetben a valamikor egységes pápai sza
bócéh háromfelé szakadt céhszervezeteinek pecsétnyo
móiról számol be.5 Ezek holléte ma ismeretlen. 

10. „Az egyik — írja Kis Ernő — a pápai német szabó 
céhnek évszámmal ellátott legrégibb pecsétnyomója 

6. A pápai bognárcéh pecsétnyomója. 1692. 
6. Das Petschaft der Wagnerzunft von Pápa. 1692. 
6. Sceau de la corporation des charrons de Pápa. 1692. 
6. Печать папайского цеха бондарей. 1692. 

4. A pápai fazekascéh pecsétnyomója. 1825. 

4. Das Petschaft der Hafnerzunft von Pápa. 1825. 

4. Sceau de la corporation des potiers de Pápa. 1825. 

4. Печать папайского цеха горшечников. 1825. 
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7. A pápai csapócéh pecsétnyomója. 1706. 

7. Das Petschaft der Tuchmacherzunft von Pápa. 1706. 

7. Sceau de la corporation des drapiers de Pápa. 1706. 

7. Печать папайского цеха суконщиков. 1706. 

8. A pápai csapócéh pecsétnyomója. 1744. 

8. Das Petschaft der Tuchmacherzunft von Pápa. 1744. 

8. Sceau de la corporation des drapiers de Pápa. 1744. 

8. Печать папайского цеха суконщиков. 1744. 
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9. A veszprémi molnárcéh pecsétnyomója. 1663. 

9. Das Petschaft der Müllerzunft von Veszprém. 1663. 

9. Sceau de la corporation des meuniers de Pápa. 1663. 

9. Печать веспремского цеха мельников. 1663. 

10. A veszprémi külső molnárcéh pecsétnyomója. 1836. 
10. Das Petschaft der äußeren Müllerzunft von Veszprém. 1836. 
10. Sceau de la corporation extériure des meuniers de Pápa. 1836. 
10. Печать цеха мельников внешней части города Веспрем. 1836. 



1748-ból való, s körirata ez: Sigillum der Deutsch 
Schneider Pápa 1748. A pecsétnyomó közepén .. .a né
met szabó céh egy ollót tartó két kecskét használt cí
meréül." 

11. „1761-ből való a magyar szabó céh pecsétnyomója 
ezen felirattal : A pápai böcsületes vásármives szabó céh 
pecsétje 1761... A pecsétnyomó közepén .. .a magyar 
szabó céh egy ollót tartó két kecskét használt címeréül." 
Valószínű, hogy a Kis Ernő által kecskének vélt álla
tok heraldikai oroszlánok, mert a „kecske" gúnyos el
nevezése volt a szabóknak, így majdnem biztos, hogy 
azt címerállatnak nem vésették a pecsétjükre. Egyéb
ként sincs példa rá, hogy bármelyik magyarországi szabó 
céhpecséten kecske szerepelne. Kizárólag a miskolci 
kordovánosok céhjelvényében találkozunk kecske ábrá
zolással, aminek az a magyarázata, hogy a kordováno
sok köztudomásúan kecskebőrt dolgoztak fel. 

12. Végül a harmadik pecsétnyomót így írja le Kis 
Ernő: „Rokon a szabóiparral, de mégis külön céhet 
alkottak a zubbonycsinálók, ezek pecsétnyomójának 
körirata: Pápai zubbonycsináló céh pecsétje 1766... 
a pecsétnyomó közepén... az olló fölé vésettek egy 
kiterített zubbonyalakot". A zubbonycsinálók, vagy 
ahogy Pápán és környékén nevezték őket — zuboncsik 
— zubbonyt, lájblit, réklit, mándlit és pruszlékot varr
tak és ők voltak egyúttal a paplanosok is. Ezt a speci
ális mesterségelnevezést az ország más vidékein nem is 
ismerték.6 

13. A veszprémi céhpecsétek gyűjteménye is gyarapo
dott egy igen érdekes darabbal. Egy nemesvámosi ház 
lebontása előtt végrehajtott lomtalanítás során került 
elő a veszprémi molnár céh eddig ismert legrégibb pe
csétje, és innen került vétel útján a Bakonyi Múzeumba. 
A nyomónak csak a kerek rézlapja maradt meg, az is 
erősen megrongálva, egy helyen javítás nyomai láthatók 
rajta. A latin nyelvű körirat 1663-as évszámmal és egy 
kereszt rajzolatával végződik. Kívül kis háromszögek
ből álló szegély veszi körül a pecsétet. A kör alakú belső 
pecsétmező sűrű indadísszel borított (damaszkolt) alap
ján négy küllős malomkerék fölött ácsderékszög lát
ható, mellette balról egy behajlított jobb kar ácsszeker
cét markol, jobbról egy fel nem ismerhető eszköz rajza 
csatlakozik a derékszöghöz, feltehetően egy nyitott 
szárú körző. A hajlított jobb kar motívum, illetve az a 
naturalista ábrázolási mód, hogy a tárgyakat, fegyvere
ket, eszközöket, szerszámokat emberi kézbe fogva je
lenítik meg a címerben vagy a pecséten, a magyar heral
dika közismert jellegzetessége (9. kép). 

14. Végül a Bakonyi Múzeumban előkerült a veszp
rémi külső molnárcéh 1836. évi kisebb pecsétje, ame
lyet a Balatoni Múzeum adott át a Bakonyi Múzeum
nak. Az 1963-ban ismertetett és ott a „Függelék" 

11. A nagyvázsonyi takácscéh behívótáblája. 

11. Das Botenschild der Weberzunft von Nagyvázsony. 

11. Tablette de convocation de la corporation des tisserands de Nagy
vázsony. 

11. Вывеска надьвэжоньского цеха ткачей. 

6. sorszáma alatt felvett pecsétnyomó rajza látható 
ezen is.7 Csak köriratának szövegezése tér el tőle némi
leg és a mérete. Az ovális rézpecsétlő lapon levéldíszes 
nyitott korona alatt malomkőguzsaly és négy küllős 
malomkerék látható, amelyet két oldalról egy-egy ágas
kodó heraldikai oroszlán tart. Alattuk napraforgó
szerű leveles virágdísz (10. kép). 

II. CÉHBEHÍVÓTÁBLÁK 

1. A most ismertetésre kerülő céhbehívótáblák közül 
az egyik a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 
volt.8 1880-ban Veszprém megye alispánja az ipar és 
kereskedelmi miniszter útján hivatalosan küldte be a 
Nemzeti Múzeumhoz a veszprémi kalapos céh ezüst 
behívó tábláját. A tárgy időközben sajnos elpusztult. 
Az 1968. évi utolsó revízió is megállapította, hogy hiány
zik. Az eredeti leltárkönyv szerinti leírása a következő : 
„A veszprémi kalapos céh ezüst lapja, mely a gyűlés 
bemondására szolgált. A lap domború viráglevelekkel 
és apró beütött pontokkal van díszítve. Közepén két 
kettős farkú domború párducz első lábaival egy három
szögletű . . . díszített kalapot tart. A két párducz kö
zötti sima mezőbe J — Z betűk és 1780-as évszám van 
bekarcolva. A felakasztásra kettős láncz szolgál, kariká
val. Hossza 10 cm, szélessége 8 cm." 

A behívó tábla ezek szerint a kalaposok címerét ábrá
zolta, s mivel a kalap háromszögletű, nyilvánvaló, 
hogy a német kalaposoké volt. Kis mérete újból iga
zolja azt a megállapítást, hogy a fémből készült behívó
táblák általában jóval kisebb méretűek, mint a fából 
valók. A hozzá tartozó lánc pedig azt látszik bizonyí
tani, hogy ezeket a kis méretű behívótáblákat, nyakba 
akasztva használták. 

2. A másik behívó tábla Pulán bukkant fel és az ot
tani helytörténeti gyűjteménybe került.9 Mint takács 
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behívótáblát tartották számon és jelenleg a nagyvá
zsonyi szabadtéri néprajzi múzeum „céhszobájában" 
állandó kiállítási tárgy. Az egyszerű, szív alakú, sima 
tábla alsó hegye kis körben végződik. Valamikor festve 
lehetett, de ma már a festés nyomai sem látszanak 
rajta. Minden valószínűség szerint a nagyvázsonyi ta
kácscéh táblája volt, esetleg az ahhoz tartozó pulai 
filiáé. Felső oldalának közepe bizonyára letörött, kari
kája sincs meg, de mérete és alakja kétségtelenné teszi, 
hogy céhbehívótáblának használták (11. kép). 

A szív alakú behívótáblák elterjedtségét az alábbi 
példák is igazolják. Hasonló szív alakú fatáblája volt a 
sümegi takácscéhnek, amelyre 1828-ban Szent Veronika 
alakját festették Krisztus arcot mutató ún. Veronika
kendővel.10 A veszprémi szűcslegények 1854-ben ké
szült domború, vörösréz táblája is szív alakú,11 de mé
rete — mivel fémből való —• természetesen jóval ki
sebb. Ezen kívül szív alakot mutat a pápai fazekas céh 
1714-ből való cserép behívótáblája is.12 

13. A pápai molnár (kovács?) céhkanna ónjegye és évszáma. 
13. Das Zinnzeichen und die Jahreszahl der Zunftkanne der Müller 

(Schmiede?) von Pápa. 
13. Marque et millésime du pot d'étain de la corporation des meuniers 

(forgerons?) de Pápa. 
13. Проба и дата с оловянного кувшина папайского цеха мельни

ков (кузнецов?). 

12. A pápai molnár (kovács?) céh ónkannája. 1657. 

12. Zinnkanne der Müllerzunft (Schmiedezunft?) von Pápa. 1657. 

12. Le pot d'étain de la corporation des meuniers (forgerons?) de Pápa. 
1657. 

12. Оловянный кувшин папайского цеха мельников (кузнецов?). 1657. 

III. CÉHEDÉNYEK 
Az időközben előkerült, illetve az irodalomban fel

bukkant és még nem ismertetett céhedények közül kettő 
ónból készült, egy ezüstből, egy ónmázas habán, egy 
pedig zöld ólommázas céhkorsó. 

1. A legrégebbi 1657-es évszámot visel és így egyúttal 
a legrégibb általunk ismert, évszámmal ellátott Veszp
rém megyei céhedény. A pápai Helytörténeti Múzeum 
őrzi, és ott mint a pápai molnárcéh „korsóját" vették 
nyilvántartásba. A Kapossy Lucián által szerkesztett 
Pápa város egyetemes leírásában Kis Ernő a fegyveres 
polgárság és a céhek ismertetésével foglalkozó fejezet
ben ugyanezt az edényt a pápai kovácsok „áldomás 
kancsójának" tartja.13 

A hatalmas, csuklós fedelű, füles ónkupa, helyeseb
ben céhkanna három szárnyas angyalkafejjel díszített 
golyólábon áll. Alul ívelten kiszélesedő, hengerded tes
tének közepe táján kidomborodó gyűrűs tagozat fut 
körbe. Fölötte és alatta vésett övszalagok. Fedele la
pos, profilált. A céhkanna fedelét semmi sem díszíti, 
a szokásos céhcímerpajzsot tartó figura, oroszlán, vagy 
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14. A pápai molnár (kovács ?) céhkanna angyalfejes gömblába. 

14. Der mit Engelskopf verzierte runde Fuß der Zunftkanne der Müller 
(Schmiede?) von Pápa 

14. Pied en boule, orné de tête d'ange du pot de la Corporation des meu
niers (forgerons?) de Pápa. 

14. Ножка кувшина, украшенная головой ангела, цеха папайских 
мельников (кузнецов?). 

férfialak talán eredetileg sem volt rajta. Oldalán, kör
ben pontozott technikával készített virágdíszítés lát
ható, a virágdíszek között pedig egy zömök, jobbjában 
háromhegyű lándzsát tartó férfi, fején nagyszélű tollas 
kalap, lábán sarkantyús, csattos csizma. Térdnadrágja 
vádliján bojtos szalaggal elkötve, egy tipikus „lands-
knecht", a XVII. századi ónkannák és tányérok ked
velt díszítő figurája.14 Alsó szegélyébe F N kezdő
betűket véstek, hajlított fülének külső oldalán az ugyan
csak bevésett 1657-es évszám fölött látható az ónjel: 
Kerektalpú pajzs ötször vízszintesen vágva, mellette 
tárcsapajzsban két nyílvesszővel átlőtt szív fölött G és 
S betűk. Az első pajzs a város címere, ahol az óntárgy 
készült. Ez feltehetően Besztercebánya,15 esetleg Kassa, 
a másik pajzs a mester jelét és monogramját jelzi. 

A kannán semmiféle olyan véset nincs, amely arra 
utalna, hogy az valamelyik céh számára készült volna, 
de hogy egy pápai céh használatában volt, ez minden 
kétséget kizáróan megállapítható róla. Alakja, stílus
jegyei angyalkafejes golyólábai, méretei és vésete után 
pontosan beleilleszthető a XVII. század derekán ké

szült magyarországi fedeles óncéhkannák sorába16 

(12—15. kép). 
2. Ugyancsak a Kapossy Lucián-féle előbb már több

ször idézett munkában tesz említést Kis Ernő a pápai 
kovácscéh ezüst poharáról. Ennek hollétéről nincs tudo
másunk. A következőket írja róla:17 „Poharuk (már
mint a pápai kovácsoké) újabb, ti. 1803-ból való; ez 
különben igen érdekes pohár, mert a régebbi poharat 
az egyik céhmester és két társa eladták, az árát maguk 
között elosztották, de a titok kitudódott és a céh 
egyebeken kívül ezen újabb pohár megvételére ítélte 
őket." A poharat 11 frt 30 kr-ért adták el. Az 1803. 
január 27-i gyűlés határozata szerint hasonló értékű 
ezüst poharat kellett csináltatniok, a céhmestert levál
tották, úgy, hogy soha többé meg nem választható, 
végül mindhármukat 48 óráig tartó áristomra ítélték. 

3. A dudari református egyház is őriz egy céhjel vé
nyes ónkannát. A kanna ugyanolyan szárnyas angyal
fejekkel díszített három gömblábon áll, mint a fentebb 
ismertetett pápai molnár (vagy kovács?) céhkanna. 
Alakja és méretei is hasonlók hozzá. Az igen rossz ál
lapotban levő kanna felfelé keskenyedő, hengerded 
testének közepére egy nyitott, régi típusú szabóollót 
véstek, körülötte G S I — N M betűk és az évszám: 
1705. A kanna eredetére nézve pontos felvilágosítást 
ad Török Pál egykori dudari református lelkész 1823. 
március 1-én készült és ma is az egyházi iratok között 
őrzött — a dudari gyülekezet történetének leírását tar
talmazó —• feljegyzése. Két helyen is, a prédikátorok és 
a kegyszerek felsorolásánál is megemlékezik erről a 

15. A pápai molnár (kovács?) céhkanna „Landsknecht" ábrázolása. 
15. Landsknecht-Darstellung auf der Zunftkanne der Müller (Schmiede?) 

von Pápa 
15. Figure de „lansquenet" sur le pot de la corporation des meuniers 

(forgerons ?) de Pápa. 
15. Изображение ландскнехта на оловянном цеховом кувшине па-

пайского цеха мельников (кузнецов?). 
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kannáról a következőképpen, megörökítve a bevésett 
betűk és olló rajzát is: „Negyedik prédikátor Göntzi. 
Ezt bizonyítják az öregek és egy igen régimódi hasadt 
nagy ónkanna, melly az Ur asztalához tartozott és az 
oldalán ilyen metszés vagyon (itt következik a rajz), 
mellyet így magyaráznak: „Göntzi Sámuel idejében tsi-
náltatta Nagy Mihály szabó mester ember 1705-dik 
esztendőben." A kegyszerek felsorolásánál pedig ez áll: 
„Van egy régi nagy kanna ónból való, de hibás és hasz
navehetetlen, mellyen ezen czimer és körülötte való 
betűk és esztendő vágynak" (itt következik a rajz és új
ból a betűk magyarázata).18 

A kanna igen rossz állapotban van. Egyik angyal
fejes lába, füle és fedele teljesen hiányzik. Vésete meg
lehetősen primitív. Funkcióját tekintve nem céhkanna, 
hanem egy céhes mester által adományozott, céhjelvény-
nyel ellátott úrasztali edény, de mint ilyen, alakjában, 
típusában, külső díszítésében pontosan egyezik a ko
rabeli céhkannákkal (16—17. kép). 

4. Ugyancsak református egyházi edények közül ke
rült a miskolci Hermann Ottó Múzeum gyűjteményébe 
a pápai fazekascéh igen szép ónmázas, teljesen habán 
jellegű korsója. A korsót 1922-ben a helyőpapi refor
mátus egyház adta át megőrzésre a miskolci múzeum
nak. A múzeum leltárkönyve szerint „Korsó, egyházi 

17. A dudari szabó céhjelvényes ónkanna felirata és jelvénye. 
17. Inschrift und Abzeichen der Zinnkanne von Dudar 
17. Inscription et signe du pot d'étain de la corporation des tailleurs de 

Dudar. 
17. Надпись и цеховой герб на оловянном кувшине цеха дударских 

портных. 
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16. A dudari szabó céhjelvényes ónkanna. 1705. 

16. Zunftkanne von Dudar mit dem Zunftzeichen der Schneider 1705. 

16. Pot d'étain aux signes de la corporation des tailleurs de Dudar. 1705. 

16. Оловянный кувшин с изображением герба дударского цеха 
портных. 1705. 

célra, fehérmázas, felső-magyarországi habán munka. 
Nyaka és pereme összetett ónpántolással van megerő
sítve. Gyűrűtalpas, gömbtestű, vaskos, sima fül, felül 
rajta orrkiképzés. Nyaka és füle kék levéldísszel és al
ján is vonalas háromszöges díszítéssel van ellátva. Kék
zöld-sárga virágos testén két virágos ág között ágaskodó 
oroszlán zöld koszorút tart. A koszorúban felirat: 
„1743 /.PA. POL s./ СЕН. В. FA. SC /ZEKAS. N. N / 
E. К. E. H /M. H. P./" — Színezése mangán, króm, 
kobalt, zöld. Fenekén bekarcolva M. A. A nyak ón-
pántján apró feliratok („Tettes Visolyi Károly Sz. Biró 
Ujjittatta 1843. és Kis Károly egyházfi lett 1886. . . 
Kis Ká. 47 К G.") 

A korsó feliratából kétségtelenül kiolvashatók az 
alábbi töredékek: PAPOI ( = pápai) CEH (=céh) B. 
( = becsületes) FA.SC.ZEKAS ( = fazekas), a többi be
tű (N. N. E. K. E. H. M. H. P.) és a fazekas szót ketté 
választó SC betűk értelmét nem tudtam megfejteni. 
Feltehetően névkezdőbetűk, a céh vezetőinek monog
ramjai. Az is lehet, hogy a korsót valóban Felső-
Magyarországon készítették, és a magyarul nem, vagy 
csak igen rosszul tudó habán mester keverte össze a 
betűket és szavakat. De hogy ez a korsó valóban céh
korsó volt, azt a koszorút tartó két kétfarkú oroszlán 
figurája, a céhjelvények hagyományos címertartója is 
megerősíti (18—20. kép). 

Kétségtelenül szokatlannak tűnik, hogy a pápai faze
kasok céhkorsóját felvidéki habánok készítették, de ha 
figyelembe vesszük, hogy a székesfehérvári fazekasok 



1734-ben készült céhkorsója is felvidéki habán munka, 
amit a szlovák nyelvű felirat tökéletesen bizonyít,19 

akkor ez a feltevés nyugodtan elfogadható. De ismerünk 
még egy olyan, igen szép, tipikus habán gömbkorsót, 
amely dunántúli magyar céh számára készült. Ez a ta
tai mészárosoké 1674-es évszámmal.20 Ennek érdekes
sége — és az itt ismertetett pápai céhkorsó szempontjá
ból különösen jelentős érdekessége —, hogy ez is refor
mátus egyházi tulajdonba került, a mádi református 
egyház adta be a sárospataki református múzeumba. 
Kétségtelen, hogy valamilyen törvényszerűséget lehet 
felfedezni abban, hogy egy tatai és egy pápai habán 
céhkorsó egy borsodi, illetve egy zempléni református 
gyülekezethez került úrasztali edényként. 

5. A dudari református egyház a már ismertetett 
szabójelvényes ónkannán kívül még egy céhedényt őriz.21 

Ez a dudari takácscéh zöld ólommázas karcolt feliratú 
korsója. Méretre és formára megegyezik a Veszprém 
megyében általában divatos céhkorsókkal. A korsó 
szájának körülbelül egyharmadát széles zárófedél ta
karja, amely tipikus ismertetőjel akkor is elárulná, hogy 
a XIX. század második felében készült, ha évszám nem 

19. A pápai fazekascéh korsója. 1743. 
19. Zunftkrug der Hafnerzunft von Pápa. 1743. 
19. La cruche de la corporation des potiers de Pápa. 1743. 
19. Кувшин папайского цеха горшечников 1743. 

18. A pápai fazekascéh korsója. 1743. 

18. Zunftkrug der Hafnerzunft von Pápa. 1743. 

18. La cruche de la corporation des potiers de Pápa. 1743. 

18. Кувшин цеха папайских горшечников. 1743. 

volna rajta. Hasán primitív szív alakú keretben egészen 
kezdetleges írott betűs karcolt felirat olvasható: „Érde
mes /takac ceh dudaron/ ábrahám janos /cemaster ur/ 
sam 1870 /К. P/ cerneji /lakos/." A felirat ortográfiája 
а с fölötti v jelekkel arra mutat, hogy a korsót készítő 
К. P. nevű bakonycsernyei fazekas szlovák anyanyelvű 
lehetett (21—22. kép). 

Külön érdekessége ennek a korsónak, hogy eddig ezen 
kívül semmiféle emléke, vagy nyoma sem volt ismeretes 
a dudari takácscéhnek. Valószínű, hogy nem is volt 
önálló céh, hanem valamelyik környékbeli anyacéhnek 
lehetett filiája, bizonyára éppen a csernyeinek. 

IV. CÉHLÁDÁK 

Három új céhládával is gyarapodott a megye múzeu
mainak céhtárgy gyűjteménye. 

1. Az egyik, amelyet a veszprémi Bakonyi Múzeum 
szerzett meg, Nagyvázsonyban került elő éppen a 
nagyvázsonyi műemlék parasztház egyik szobájában 



bemutatott céhtörténeti kiállítás megrendezésekor 1967-
ben.22 Az egyszerű, lapos fedelű, puhafaláda a nagyvá
zsonyi csizmadia kis társaságé, tehát a csizmadialegé
nyeké lehetett. A kulcscím alatt ugyanis egy faberakású 
kis csizma az egyetlen dísze a ládának. Ezen kívül 
A M, P I és D M, F I szintén faberakásos betűk olvas
hatók rajta. Az A M kétségtelenül atyamestert, a D M 
pedig dékánymestert jelent, a P I, illetve az F I pedig 
ennek megfelelően az atyamester, illetve a dékanymester 
nevének kezdőbetűi. Az ugyancsak faberakásos évszám 
tanúsága szerint a láda 1845-ben készült (25. kép). 

2. A másik céhládát a Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei 5. kötetében már ismertettük.23 A cikk 
Függelékének 33. sorszáma alatt felvett, copf stílusú 
berakásokkal ellátott nagyvázsonyi céhládát időközben 
a Bakonyi Múzeum megszerezte, ezért a láda képét 
most közöljük (26. kép). Hogy melyik nagyvázsonyi 
céhé lehetett, nem állapítható meg. 

3. A harmadik céhládát a Pápai Helytörténeti Mú
zeum szerezte Tapolcafőről.24 A zöldre festett igen rossz 
állapotban levő, majdnem roncs, puhafaláda egyszerű, 

21. A dudari takácscéh korsója. 1870. 
21. Zunftkrug der Weberzunft von Dudar. 1870. 
21. La cruche de la corporation des tisserands de Dudar. 1870. 
21. Кувшин дударского цеха ткачей. 1870. 

20. A pápai fazekascéh korsója. 1743. 

20. Zunftkrug der Hafnerzunft von Pápa. 1743. 

20. La cruche de la corporation des potiers de Pápa. 1743. 

20. Кувшин папайского цеха горшечников. 1743. 

lapos fedelű. Széles homlokzati oldalát a kulcscímtől 
jobbra és balra egy-egy négyszögletes kereteit mező 
teszi tagoltabbá. Feltehetően az egyik tapolcafői céhé 
volt, de közelebbit nem sikerült róla megállapítani. 

* * * 

Az elmondottakból igen tanulságos következtetést 
vonhatunk le. 

Veszprém megyében már kezdetben, a századeleji 
múzeumalapítás idején nagy lelkiismeretességgel gyűj
tötték be a céhemlékeket, majd a harmincas évek dere
kán újból intenzív gyűjtő tevékenységre került sor. 
Ennek köszönhető a gazdag múzeumi céhanyag. 

Ezek után nem látszott valószínűnek, hogy a megyé
ben még sok tárgyi céhemlék lappangana. Ennek el
lenére a hatvanas években megindult érdeklődés és 
kutatás nyolc év alatt azt eredményezte, hogy újabb 
10 céhpecsét, 1 behívótábla, 4 céhedény és 2 céhláda 
bukkant fel a megyében, illetve 4 céhpecsét, 1 behívó
tábla, 3 céhedény és 1 láda adatai váltak ismeretessé, 
vagy egészültek ki. 
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Mindez azt mutatja, hogy igen nagy lehet még az or
szágban szerteszét lappangó tárgyi céhemlékek száma, 
különösen olyan területeken, ahol a rendszeres gyűjtés 
nem tekinthet olyan hosszú múltra vissza, mint Veszp
rém megyében. Érdemes tehát az érdeklődést a céh
tárgyakra irányítani. A gyűjtési kísérlet biztosan ered
ménnyel jár ! 

Nagybákay Péter 

A JEGYZETBEN ÉS A FÜGGELÉKBEN HASZNÁLT 
RÖVIDÍTÉSEK 

Attn. = átmérő 
dm. = domborműves 
kar. ^karcolt felirattal 
Kör. =körirat 
Lsz. = leltárszám 
Mag. = magasság 
MNM. = Magyar Nemzeti Múzeum 
PHtM = Pápai Helytörténeti Múzeum 
VBM = Veszprémi Bakonyi Múzeum 
VMMK . = Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 
X = a köriratban csillagot jelent 
zm. = zöld, ólommázas 

JEGYZETEK 

1 Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém megyei céhpecsétnyomók 
VMMK 1. köt. 1963. 185—219. 1. 
Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém megyei céhbehívótáblák. 
VMMK 2. köt. 1964. 341—363. 1. 
Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém megyei céhkorsók. VMMK 
4. köt. 1965. 139—204. 1. 
Nagybákay Péter : Veszprémi és Veszprém megyei céhládák. VMMK 
5. köt. 1966.91—142. 1. 
Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém megyei céhzászlók, céhlám
pák és egyéb céhjelvényes emlékek. VMMK 10. köt. 1971. 227—287. I. 

2 Schönherr Gyula—Seemayer Vilibald: Útmutató a Nagybányai Városi 
Múzeum gyűjteményeihez. Budapest, 1904. 75—76. 1. 

'VMMK 1. köt. 1963. 205—206. 1. 
4 Ezúton mondok köszönetet Pécsi Sándor színművésznek szívességéért, 

hogy a gyűjteményében levő céhpecsétnyomót lefényképeztetés és 
ismertetés céljából rendelkezésünkre bocsátotta. 

5 Dr. Kapossy Lucián: Pápa város egyetemes leírása, Pápa, 1905. című 
művében Kis Ernő: A pápai fegyveres polgárság és a pápai céhek című 
fejezet. 90—91. 1. 

0 Czuczor Gergely—Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Budapest, 
1874. VI. köt. 1230. 1.: ,,Zubonycsi (zubbony-csi) ösz. fn. így nevezik 
néhutt, különösen Veszprém vármegyében, Pápa vidékén azt a mester
embert, ki zubbonyokat és paplanokat csinál. E szónak második alkat
része esi, egyezik a csinál, régiesen csiál, cseál igék gyökével s egy érte-
ményű a csizmadia, v. zia alkatrészével (L. zia)" 
Szinnyei József: Magyar tájszótár. Budapest, 1897—1901. 11. köt. 1053. 
1.: „Zubbonycsi: zubbony és paplankészítő (Pápa vid. Cz. F.) (3)." 
Nemes Veszprém Vármegyének Árr szabássá, Veszprém, 1823 

7 VMMK 1. köt. 1963. 188, 189. 1., 184. kép. 
8 Archaeológiai Értesítő, 1880. XIV. köt. 357. 1. 
8 Ezúton mondok köszönetet Reményi Antal pulai általános iskolai igaz

gatónak, aki a behívótáblát a pulai helytörténeti gyűjteményből a nagy
vázsonyi céhtörténeti kiállítás rendelkezésére bocsátotta. 

I ° VBM Fotonegatívtára 2844—2845. sz. 
II VMMK 2. köt. 1964. 358. 1., 21. sz. kép. 
12 VMMK 2. köt. 1964. 357. 1., 20/a és 20/b. sz. kép. 

13 L. 5. sz. jegyzetet 89. és 91. 1. 
14 Oswald, A. Erich—Beitl, Richard: Wörterbuch der deutschen Volkskun

de. Leipzig, 1936. 
15 Hintze, Erwin: Die deutschen Zinngiesser und ihre Marken. Leipzig, 

1931. VII. köt. 2633. Köszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a 
középkortól 1867-ig. Budapest, 1936. 14. 1. Besztercebánya, Fsz. 51. 
XVII. század. 

16 Csipkés Kálmán: Céhedényeink (A soproni múzeum közleményei) 
Soproni Szemle, V. évf. 1941. 3. sz. 244. 1. Óntárgyak. 

17 L. az 5. sz. jegyzetet 89. és 91. 1. 
18 A céhjelvényes ónkanna eredetére és feliratára vonatkozó egyházi fel

jegyzést néhai Szigyártó Albert dudari ref. lelkész közlésének köszön
hetjük. 

19 Hattyuffy Dezső: Az alakulandó fejérmegyei régiségtár tárgyainak ismer
tetése. Archaeológiai Értesítő Budapest, 1873.195. 1. Hattyuffy tévesen a 
fehérvári szabócéh korsójaként ismertette, de a korsó fel iratából kétséget 
kizáróan kiderül, hogy az a fazekasoké volt. 

20 Révhelyi Elemér : A tatai majolika története. Budapest, 1941. 13—14. 1. 
2t Ezúton mondok köszönetet Molnár László dudari református lelkésznek, 

aki lehetővé tette számunkra a két dudari céhes vonatkozású edény le
fényképezését és ismertetését. 

22 Pesovár Ferenc gyűjtése 1967. Nagyvázsony. 
23 VMMK 5. köt. 1966. 114. 1. 
21 Égető Melinda gyűjtése 1967. Tapolcafő. 

22. A dudari takácscéh korsójának felirata. 
22. Inschrift des Zunftkruges der Hafnerzunft von Dudar. 
22. Inscription de la cruche des tisserands de Dudar. 
22. Надпись на кувшине дударского цеха ткачей. 
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FÜGGELÉK 

1. CEHPECSETNYOMOK 

1. Pápai takácscéh 
PHtM Lsz. 65.85.3. Tömör, sárgaréz, hatszögletes 
nyéllel. Átm: 46 mm, Mag: 56 mm, Kör: „PAPAI : 
C E H A E . TAKÁCS : PECSETY : 1613 :" Vétel 
Szepes Miklósnétól, Budapest. (1. kép) 

2. Pápai ács- és kőmüvescéh 
PHtM Lsz. 65.85.1. Vas, ezüst lappal. Ovális, 
27X23 mm, Mag: 67 mm, Kör: „L.M.Z.K: INSIGL 
— A — 1792" Vétel Szepes Miklósnétól, Budapest. 
(2. kép) 

3. Pápai cipész ifjúság 
PHtM Lsz. Sárgaréz, esztergált fanyél-
lel. Ovális, 33x30 mm, Mag: 105 mm, Kör: „x 
A PÁPAI CZIPÉSZ IFJÚSÁG PECSÉTJE" 

4. Pápai fazekascéh 
Muzeul Regiunii Maramures, Baia Mare, Románia 
volt Nagybányai Városi Múzeum. Sárgaréz pecsétlő-
lap nyél nélkül. Átm: 36 mm, Kör : „SIGILLVM HOC 
EST CEHE FIGVLORVM PAPENS1VM" A pe

csétmezőben a fazekaskorongtól jobbra és balra az 
évszám: 16 — 61. Ismertette: Schőnherr Gyula—• 
Seemayer Vilibald: Útmutató a Nagybányai Városi 
Múzeum gyűjteményeihez Budapest, 1904. 75—76. 1. 
(3. kép). 

5. Pápai fazekascéh 
PHtM Lsz. 64.176.1. Vas, rézlappal. Átm: 39 mm 
Mag: 123 mm, Kör: „x SIGIL : CAETUS . FIGU-
LOR . REO . PRIV : OPPIDI . PAPA . COTTUS. 
VESZPR" A pecsétmezőben a kályhától jobbra és 
balra az évszám: 18 — 25. Vétel Pastinszky Miklóstól, 
Budapest (4. kép). 

5. Pápai gombkötőcéh 
Mezőgazdasági Múzeum, Budapest. Lsz. 63.283.1. 
Bronzlap, hengeralakú fanyéllel. Átm: 38,5 mm, 
Mag: 70 mm, Kör: „PAPAI . GOMB . KÖTÖK . 
CZEH. PETSETIE 1678 xx" (5. kép). 

7. Pápai bognárcéh 
Pécsi Sándor színművész magángyűjteményében, 
Budapest. Tömör, hatszögletes vasszárral, kerek réz
lappal. Átm: 38 mm, Mag: 80 mm, Kör: „PAPAI . 
WAGNER . CEH . 1692" (6. kép). 

8. Pápai csapócéh 
Savaria Múzeum, Szombathely. Lsz. 63.32.1. (Régi 
lsz. 54.783.27.) Sárgaréz. Átm.: 40 mm, Kör: 
„SIGILLVM CZEHE FVLLONVM : M. PAPEN-
SI" A pecsétmezőben a címerpajzs fölött évszám: 
1706. (7. kép). 

9. Pápai csapócéh 
Savaria Múzeum, Szombathely. Lsz. 63.11.1. (Régi 
lsz. 54.783.1.) Sárgaréz lap, cifrára esztergált fa-
nyéllel. Átm: 25 mm, Mag: 75 mm, Kör: „SIGIL 
CZIHE FVLLOVM PAPENSIS" A pecsétmezőben 
a címerpajzs fölött évszám: 1744. (8. kép). 

10. Pápai német szabóczéh 
Holléte ismeretlen. Dr. Kapossy Lucián: Pápa város 
egyetemes leírása, Pápa, 1905. 90. 1-on. Kis Ernő: 
A pápai fegyveres polgárság és a pápai céhek с 
fejezteben ismerteti. Kör: „Sigillum der Deutsch 
Schneider Papa 1748" 

23. A szentgáli takácscéh korsója. 1846. 

23. Zunftkrug der Weberzunft von Szentgál. 1846. 

23. La cruche de la corporation des tisserands de Szentgál. 1846. 

23. Кувшин сентгальско! о цеха ткачей. 1846. 



11. Pápai vásármíves szabócéh 
Holléte ismeretlen. Dr. Kapossy Lucián: Pápa város 
egyetemes leírása Pápa, 1905. 90. 1-on. Kis Ernő: 
A pápai fegyveres polgárság és a pápai céhek с fe
jezetben ismerteti. Kör: ,,A pápai böcsületes vásár-
mives szabó céh pecsétje 1761" 

12. Pápai zubbonycsináló (zuboncsi) céh 
Holléte ismeretlen. Dr. Kapossy Lucián: Pápa város 
egyetemes leírása Pápa, 1905. 91. 1-on. Kis Ernő: 
A pápai fegyveres polgárság és a pápai céhek с 
fejezetben ismerteti. Kör: „Pápai zubbonycsináló 
céh pecsétje 1766" 

13. Veszprémi molnárcéh 
VBM Lsz. 70.4.1. Vörösréz pecsétlőlap nyél nélkül. 
Átm: 42 mm, Kör: „x M/O/LITORUM : WESZP 
/R/IM IEN : 1663" Vétel Kéri Géza, Nemesvámos 
Kossuth L. u. 206. sz. alatti lakostól. (9. kép) 

14. Veszprémi külső molnárcéh 
VBM Lsz. 55.278.1. Sárgaréz, acéllappal. Ovális 
25 X 22 mm, Kör : „VESZPRÉMI KÜLSŐ MOLNÁR 
CZÉH PET 1836 x" A Balatoni Múzeum adta át. 
(Régi leltári száma: 3640.) (10. kép). 

II. BEHÍVÓTÁBLÁK 

1. Veszprémi német kalaposcéh 
M N M Budapest. Lsz. 139/1880. Ezüst. Mérete: 
10x8 cm. Elpusztult. Az 1968 februárjában tartott 
általános revíziónál sem került elő. A MNM leltár
könyve szerint Veszprém megye alispánjának hiva
talos küldeménye az ipar- és kereskedelmi miniszter 
útján (L 452/880). Ismertetve: Archaeológiai Érte
sítő 1880. XIV. k. 357. 1. „A Magyar Nemzeti 
Múzeumba került Vörös-Kamocsay Teréz ajándéka
ként a veszprémi kalaposcéh bemondó lapja 1780-
ból." 

2. Nagyvázsonyi takácscéh 
A pulai helytörténeti gyűjtemény letétje a nagyvázso
nyi szabadtéri néprajzi múzeum céhtörténeti kiál
lításán. Reményi Antal pulai általános iskolai igaz
gató gyűjtése. Fa, lekopott festéssel. (11. kép) 

III. CÉHEDÉNYEK 

1. Pápai molnárcéh kannája 
PHtM Lsz. 63.21.1. Ón, fedeles, 3 lábon álló. Fel
irata: (a fülén) „1657" évszám, alsó peremén: 
„ F N " . Fülén ónjel, feltehetően Besztercebánya cí
merpajzsa, mellette a másik pajzsban : G S monogram, 
alatta két nyíllal átlőtt szív. Mag: 413 mm, felső át
mérője 135 mm, alsó átmérője: 170 mm. Mint a pápai 

24. A szentgáli fazekascéh korsója. 1876. 
24. Zunftkrug der Hafnerzunft von Szentgál. 1876. 
24. La cruche de la corporation des potiers de Szentgál. 1876. 
24. Кувшин сецтгальского цеха горшечников. 1876. 

kovácsok „áldomás kancsóját" ismertette Kis Ernő: 
A pápai fegyveres polgárság és a pápai céhek с 
dolgozatában. (Dr. Kapossy Lucián: Pápa város 
egyetemes leírása, Pápa. 1905. 85. 1.) (12—15. kép). 

2. Pápai kovácscéh pohara 

Holléte ismeretlen. Ezüst, 1803-ból. Dr. Kapossy 
Lucián: Pápa város egyetemes leírása (Pápa, 1905.). 
с művének 89. és 91. lapján. Kis Ernő: A pápai fegy
veres polgárság és a pápai céhek с dolgozatában is
mertette. 

3. Dudari szabó céhjelvényes kanna 
A dudari református egyház tulajdona. Ón, 3 lábon 
álló, egy lába, füle és fedele hiányzik, erősen rongált. 
Felirata: „G S I / N M /1705" (— Göntzi Sámuel 
idejében /xsináltatta:/ Nagy Mihály). Mag: (cson
kán) 225 mm, átm: (alul) 160 mm. (16—17. kép). 

4. Pápai fazekascéh korsója 
Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, Lsz. 53.825.1. 
Ónmázas cserép habán gömbkorsó, fehér alapon 
mangán, króm, kobalt és zöld színű festéssel, kerek 
szájjal, nyakán és peremén ón pántolással. Felirata: 
„1743 /PA.POI.s./ CEH.B. FA. S C / ZEKAS N. N./ 
E. K. E. H./M. H. P. /" Fenekén bekarcolva: „M A", 
a nyak ónpántján: „Tettes Visolyi Károly Sz. Biró 
ujjittatta 1843" és „Kis Károly egyházfi lett 1886. . . 
Kis Ká 47 KG." Mag: 295 mm, szájának átmérője: 
140 mm, legnagyobb átmérője: 210 mm. (18—20. kép) 

5. Dudari takácscéh korsója 
A dudari református egyház tulajdona. Cserép, zm. 
kar. Száján széles fedőlappal. Felirata: „Érdemes 
/ takac ceh dudaron / ábrahám janos / cémaster ur 
/ sam 1870/K. P. / cerneji / l akos /" , szív alakú ke
retbe foglalva. Mag: 330 mm. Legnagyobb átmérője: 
220 mm. 
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A VMMK 4. kötetének (1965) 198. oldalán a „Füg-
gelék"-ben a 91. és 92. sorszám alatt ismertetett két 
szentgáli céhkorsóra vonatkozóan időközben elő
kerültek Vajkai Aurél 1953-ban készített fényképfel
vételei és feljegyzései. Ezek alapján a két korsóról 
adott ismertetést az alábbiak szerint egészítjük ki, 
illetve módosítjuk. 

91. Szentgáli takácscéh korsója 
Hegedűs Gyula balatonarácsi lakos tulajdona (1953). 
Jelenlegi holléte ismeretlen. Zm. (sötétzöld) dm. 
Mag: 425 mm. Felirata: „ANO 1846. Az érdemes 
Nemes Takács Céh öreg korsaja VIVAT — Tisztes 
Céhfőmester Fülöp János — Alcéhmester Bovas-

25. A nagyvázsonyi csizmadia legénytársaság ládája. 1845. 
25. Zunftlade der Gesellenbruderschaft der Stiefelmacher von Nagyvá

zsony. 1845. 
25. Le coffre du compagnonnage des cordonniers de Nagyvázsony. 1845. 
25. Цеховой сундук цеха надьважоньских сапожников-подмастерьев. 

1845. 

пак (?) János — Céh jegyzője Kis Dániel. — Szol
gálómester Üskös (?) György" Domború virágdísz
szel körülvett stilizált kétfejű sas mellére helyezett ba
rokkos keretben takácsembléma : három, háromszög
ben összeállított vetélő, alatta vízszintesen elhelye
zett takácsborda (?) (23. kép). 

92. Szentgáli fazekascéh korsója 

Hegedűs Gyula balatonarácsi lakos tulajdona/1953). 
Jelenlegi holléte ismeretlen. Zm. (világoszöld) dm. 
Mag: 410 mm. Felirata: „1876 dik évben készült az 
Szt Gáli Fazekas Czéh Számára Cseh József czéh-
mesterségébsn. Sziládi Sándor jegyző Farkas János 
szolgáló mester csinyalta Tamás Károly atyamester". 
Szája alatt körben lecsüngő domborműves zsinór
szerű füzérdíszítés. Hasának közepén nagy, koronás 
magyar címer. Jobbról, balról domborított fazekas 
szerszámok, a füle alatt vastagszárú domború vi
rágdíszek (24. kép). 

IV. CÉHLÁDÁK 

1. Nagyvázsonyi csizmadia kistársaság (legénytársaság) 
ládája. 

VBM Mérete: 5 8 x 3 2 x 2 6 cm. Lapos fedelű, csuk
lóspánttal ellátott, berakásos. Felirata: „ A M P I — 
1845 — D M F I " (25. kép). 

2. Tapolcafői ismeretlen céh ládája 
PHtM Lsz. 67.64.1. Laposfedelű, csuklóspánttal el
látott. 

A VMMK 5. kötetének (1966) 114. oldalán említett és 
a 134. oldalon a „Függelék"-ben 33. sorszám alatt is
mertetett nagyvázsonyi céhládát a VBM időközben meg
szerezte, ezért ismertetését az alábbiak szerint egészít
jük ki. 

33. Nagyvázsonyi ismeretlen céh ládája 
VBM Lsz. 68.32.1. Mérete: 5 8 x 3 9 x 3 6 cm. Erede
tileg Steierlein Herman tulajdona Nagyvázsony. 
Majd a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal 
nagyvázsonyi kirendeltségéhez került, ahol 127.129. 
sz. alatt tartották nyilván. 1968-ban a hivatal átadta 
a VBM-nak (26. kép). 

26. Nagyvázsonyi ismeretlen céh ládája. XIX. század eleje. 
26. Zunftlade einer unbekannten Zunft von Nagyvázsony. Anfang des 19. 

Jahrhunderts. 
26. Le coffre d'une corporation inconnue de Nagyvázsony. Début du 

XIXe siècle. 

26. Надьважоньский сундук, принадлежавший неизвестному цеху. 
Начало XIX века. 
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Neuerlich aufgefundene Zunftdenkmäler im Komitat Veszprém 

Die systematische Veröffentlichung der Zunftdenkmäler der 
Stadt und des Komitats Veszprém begann im Jahre 1963. 
Im 1. Band der Mitteilungen der Museen des Komitats Veszp
rém ist über die Petschafte der Zünfte, im 2. Band über die 
Botenschilder, im 4. Band über die Zunftkrüge und Zunft
gefäße, im 5. Band über die Zunftladen und im 10. Band 
über die Zunftfahnen, Zunftlampen, Herbsrgszeichen und 
Möbel mit Zunftinsignien eine Abhandlung erschienen. In
zwischen kamen aber zahlreiche neue Zunftdenkmäler zum 
Vorschein und wieder andere wurden teils aus Privatsamm-
ungen, teils aus den Sammlungen anderer Museen oder im 
Laufe der im Rahmen der Forschungen durchgeführten er
folgreichen Sammelarbeit bekannt. 

Zwölf Petschafte von den besprochenen Exemplaren stam
men aus der Stadt Pápa, das Petschaft der Weber trägt das 
Datum 1613, das Petschaft der Töpfer stammt aus dem Jahre 
1661, ein anderes aus dem Jahre 1825, auf dem Petschaft der 
Posamentierer steht die Jahreszahl 1678, auf dem der Wag
ner die Jahreszahl 1692, die Petschafte der Tuchmacher 
stammen aus den Jahren 1706 und 1744, die deutschen 
Schneider besaßen ein Petschaft aus dem Jahre 1748, die 
Marktschneider aus dem Jahre 1761, die Deckenmacher aus 
dem Jahre 1766, die Zimmerleute aus dem Jahre 1792, 
während das Petschaft der jungen Schuhmacher kein Datum 
trägt. Jetzt wurden auch das kleinere Siegel der äußeren 
Müllerzunft von Veszprém aus dem Jahre 1836 und die gra
vierte Platte des ältesten, aus dem Jahre 1663 stammenden 
Petschaftes der Veszprémer Müllerzunft besprochen, letztere 
kam während der Abreißung eines Hauses in der mit Veszp
rém benachbarten Gemeinde Nemesvámos zutage. 

Über das im Jahre 1780 verfertigte silberne Botenschild 
der deutschen Hutmacherzunft von Veszprém ist nur eine 
Beschreibung, die sich in Budapest, im Nationalmuseum 
befindet, auf uns geblieben, das Botenschild selbst wurde 
während des zweiten Weltkrieges vernichtet. Vermutlich 
hatte die hölzerne Einberufungstafel, die aus dem mit Nagy-

La publication méthodique et reguliere des monuments de 
corporation du département et de la ville de Veszprém a 
commencé en 1963. Dans le premier volume du Bulletin des 
Musées du département de Veszprém nous avons présenté 
les sceaux de corporation, dans le 2e volume les tablettes de 
convocation, dans le 4 e volume les cruches et les pots de 
corporation, dans le 5e les coffres de corporation, et dans le 
10e volume les bannières, lampes, enseigenes d'hébergement 
corporatif et les meubles aux signes corporatifs. Entretemps 
plusieurs monuments ont été retrouvés ou sont devenus con
nus, en partie dans les collections privées, en partie dans les 
collections d'autres musées, et aussi à la suite du collection-
nement méthodique. 

12 des sceaux de corporation présentés actuellement vien
nent de la ville de Pápa. Le sceau des tisserands est de l'an 
1613, celui des potiers de 1661 et de 1825, celui des passe
mentiers de 1678, le sceau des charrons est de 1692, celui 
des drapiers de 1706 et de 1744, le sceau des tailleurs alle
mands de 1748, celui des tailleurs forains de 1761, le millé
sime du sceau des couverturiers est 1766, celui des charpen
tiers est 1792, et le sceau du compagnonnage des cordonniers 
est sans millésime. C'est maintenant que le petit sceau de la 
corporation extérieure des meuniers de Veszprém, de l'an 
1836, vient d'être présenté, de même que l'incision du sceau 

vázsony benachbarten Pula zum Vorschein kam, der We
berzunft von Nagyvázsony gehört. 

Was die Zunfgefäße betrifft, so wurden die Kanne der 
Müllerzunft von Pápa (1657) und eine andere, sich in Dudar 
befindende und mit dem Zunftzeichen der Schneider ver
sehene Kanne (1705) aus Zinn verfertigt. Der nur aus Be
schreibungen bekannte Becher der Schmiedezunft von Pápa 
wurde 1803 aus Silber verfertigt. Eine interessante Reliquie 
stellt der die Jahreszahl 1743 tragende, mit zinnhaltiger 
Glasur überzogene, ganz nach Habaner Art verfertigte, mit 
bunten Blumen verzierte, kugelrunde Zunftkrug der Haf
nerzunft von Pápa dar, der im Hermann-Ottó-Museum von 
Miskolc bewahrt wird. Die zinnhaltige Glasur, die weiße 
Grundfarbe und bunte Habaner-BlumenOrnamentik ma
chen den Krug zu einem geradezu alleinstehenden Exemplar 
unter den im Komitat Veszprém üblichen grünen, bleigla
sierten, mit Relief verzierten und eingravierten Inschriften 
versehenen Zunftkrügen, von denen der Zunftkrug der 
Weber von Dudar (1870), der Zunftkrug der Weber von 
Szentgál (1846) und der Zunftkrug der Hafner von Szentgál 
in der vorliegenden Studie besprochen wurden. 

Die Reihe der Zunftladen wurde mit zwei Zunftladen aus 
Nagyvázsony und einer anderen aus Tapolcafö bereichert. 
Die eine der Nagyvázsonyer Zunftladen gehörte den Stiefel
macher-Gesellen und trägt die Jahreszahl 1845. Der Ursprung 
der beiden anderen Zunftladen ist unbekannt. 

Aus der Studie geht hervor, daß — obwohl die Zunft
denkmäler im Komitat Veszprém bereits am Anfang unseres 
Jahrhunderts systematisch eingesammelt worden waren 
und sich in den dreißiger Jahren sogar eine neue Sammelak
tion entfaltet hatte — die in den sechziger Jahren wieder 
aufgenommene Forschungsarbeit überraschende Erfolge 
erzielen konnte, infolgedessen wieder 14 Petschafte, 2 Boten
schilder, 7 Zunftgefäße und 3 Zunftladen zum Vorschein 
kamen oder wenigstens bekannt wurden. 

Péter Nagybákay 

le plus ancien (1663) de la corporation des meuniers de 
Veszprém, retrouvé à la démolition d'une maison de Nemes
vámos, village à proximité de Veszprém. 

Nous n'avons que la description — gardée dans le Musée 
National Hongrois de Budapest — de la tablette de convo
cation en argent de la corporation des chapeliers allemands 
(de l'an 1780), l'objet s'est anéanti pendant la deuxième guerre 
mondiale. Il est probable que la tablette de convocation, en 
bois, retrouvée à Pula, à proximité de Nagyvázsony, appar
tenait à la corporation des tisserands de Nagyvázsony. 

Parmi les cruches de corporation, celle de la corporation 
des meuniers de Pápa (1657) est en étain de même que celle 
(1705) connue à Dudar, aux enseignes de tailleurs. Le gobe
let de la corporation des forgerons de Pápa (1803), connu 
seulement par une description, était en argent. Une pièce 
intéressante est le pot sphérique de la corporation des po
tiers, portant le millésime 1743, du pur goût «haban», au 
décor de fleurs multicolores, gardé dans le Musée Hermann 
Ottó de Miskolc. Ce pot. au vernis de plomb, ornementé de 
fleurs aux couleurs vives sur un fond blanc, dans le goût 
«haban» est pour ainsi dire hors de pair parmi les pots de 
corporation usuels dans le département de Veszprém: ils 
sont, presque sans exception, au vernis de plomb vert, ornés 
de bosses, de reliefs, aux inscriptions gravées. De ceux-ci 

Monuments de corporation récemment retrouvés dans le 
département de Veszprém 
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nous venons de présenter le pot des tisserands de Dudar 
(1870), des tisserands de Szentgál (1846) et celui des potiers 
de Szentgál (1876). 

Le nombre des coffres a augmenté de trois, dont deux 
ont été retrouvés à Nagyvázsony, et un à Tapolcafő. L'un 
des coffres de Nagyvázsony, portant le millésime 1845, ap
partenait au compagnonnage des cordonniers de Nagyvá
zsony. L'origine exacte des deux autres coffres est inconnue. 

Le compte rendu prouve que, bien que dans le départe
ment de Veszprém on ait procédé déjà au commencement 
du siècle à un collectionnement méthodique des monuments 
de corporation, et qu'une autre action de collectionnement 
se soit déployée aux années 30, le travail de recherche mené 
depuis les années 60 a été couronné de succès imprévus: 
14 sceaux, 2 tablettes de convocation, 7 pots et 3 coffres de 
corporation ont été retrouvés, ou au moins connus. 

Péter Nagybákay 

Вновь обнаруженные предметы, относящиеся к цеховой жизни в комитате Веспрем 

Систематическая публикация материалов о предметах, 
связанных с цеховой жизнью в комитате Веспрем, на
чалась с 1963 года. Так, в 1-м томе Вестника Музеев 
комитата Веспрем был опубликован материал о 
цеховых печатях, во 2-м томе — о цеховых вывесках, в 
4-м томе — о цеховых кувшинах и цеховой посуде, в 
5-м томе — цеоховых сундуках, в 10-м томе было дано 
описание цеховых знамен, цеховых фонарей, цеховых 
гербов и мебели, украшенной знаками цеха. За послед
нее время было найдено много новых предметов, час
тично попавших из частных коллекций, частично из 
собраний других музеев или в результате успешных 
поисков и сбору среди населения. 

Здесь мы даем описание 12 вновь найденных цеховых 
печатей из города Папа: печати 1613 года цеха ткачей, 
горшечников 1661 и 1825 года, пуговичников 1678 года, 
бондарей 1692 года, суконщиков 1706 и 1744 года, не
мецких портных 1748 года, портных 1761 года, стегаль
щиков 1766 года, цеха плотников, датированной 1792 
годом, и печати цеха молодых сапожников без даты. 
Здесь же мы даем описание маленькой печати цеха мель
ников внешней части города Веспрема, датированной 
1836 годом, и матрицы самой старой печати веспремс-
кого цеха мельников 1663 года, найденной при сносе 
одного из домов села Немешвамош близ Веспрема. 

В Венгерском национальном музее сохранилось опи
сание серебряной вывески немецкого цеха шлаяпочни-
ков города Веспрема, сделанной в 1780 году, сама она 
погибла во время второй мировой войны. Рядом с 
Надьважонем, в Пуле найдена деревянная вывеска, 
принадлежавшая, по нашему предположению, надьва-
жоньскому цеху ткачей. 

Из найденной цеховой посуды представим два оловян
ных кувшина, один из которых принадлежал папайско-
му цеху ткачей (1657), другой — снабжен гербом портных 
(1705) и находится в Дугаре. Сохранилось описание 
серебряного цехового бокала папайских кузнецов, из
готовленного в 1803 году. Представляет интерес круг
лый кувшин, датированный 1743 годом, принадлежав
ший папайскому цеху гончаров и хранящийся в мишколь-
цком музее им. Отто Германа; это — покрытый пестры
ми цветами глазурованный кувшин в типично хабанском 
вкусе. Глазуровкой, белым фоном и хабанской орнамен
тикой из пестрых цветов кувшин этот резко отличается 
от прочих известных нам и принятых в комитате Весп
рем цеховых кувшинов зеленого цвета с рельефными ук
рашениями и вцарапанными надписями. Из последних 
сейчас найдено три — дударского цеха ткачей (1870), 
сентгальского цеха ткачей (1846) и сентгальского цеха 
гончаров (1876). 

Коллекция цеховых сундуков пополнилась двумя 
надьважоньским и одним таполцайским. Один надь-
важоньский сундук принадлежал сапожному цеху под
мастерьев и датирован 1845 годом. Происхождение 
двух других сундуков не удалось установить. 

Из нашей публикации явствует, что, хотя в комитате 
Веспрем сбор предметов, связанных с цеховой системой, 
велся систематически уже с начала века, а в тридцатых го
дах была проведена широкая кампания по сбору, — и 
теперь обнаруживаются все новые находки. Было вновь 
найдено или стало известно по описаниям 14 цеховых 
печати, 2 вывески, 7 посудин и 3 сундука. 

Петер Надьбакаи 
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Kékfestést illető mágikus formula egy XVIII. századi 
boszorkányperben 

A textilművességgel kapcsolatos hiedelmek egész tár
házával találkozunk, ha a fonás és szövés tevékenységét 
paraszti környezetében elemezzük. Egyesek a XVI. szá
zadig követhetők visszafelé (pénteken nem jó kendert 
csapni, merre kell nézni fonás, szapulás, szövés köz
ben)1, mások máig is megőrizték az ősi rontás motívu
mát (a kedden szőtt fonalat éjjel összebonyolítja a bo
szorkány, ha a fonal szakadozik, megverték szemmel)2. 
A babonák kisebb része a műveletekből következtet 
a magánéletre3 vagy éppen az időjárásra4, nagyobb 
hányada külső tényezők hatását értékeli. 

Ezekből szinte meghatóan nyilatkozik meg az empi
rikus ismereteinek korlátai közé szorított ember tanács
talansága. Ha pl. Sarkadon úgy vélik, hogy a fonalnak 
a lánchengerre való tekerése közben belépő személynek 
nagyot kell lépnie (mert így jól nyílik majd a szád),1" 
elismerik tudatlanságukat a felvetés és írezés elemi isme
reteiben. Ugyanez az értetlenség a forrása azon hiedel
meknek, melyek szerint a fonalmosást fehér ruhában 
kell végezni, vagy hogy szapulás közben óvni kell a fo
nalat attól, hogy cigány lássa, varjú repüljön el felette, 
így lesz szép fehér6. Az elméleti ismeretek híján a pa
rasztember nem volt képes felfogni, miért gabalyodik 
össze egyszer a fonal, máskor pedig jól szőhető, miért 
marad olykor szürke, máskor pedig (szerinte azonos 
feltételek mellett) miért fehéredik meg? 

A múltban az ilyen balul sikerült műveletek bűn
bakjának hamarosan a falu boszorkányát tették meg7. 
Ezért a boszorkányperek anyagában viszonylag gyakori 
a textilipari szerszámok, technológiai részletek előfor
dulása, de kivétel nélkül a vádlott ártó szándékának 
bizonyítása során. 

Egy 1721-béli esztergomi perben a gyanúsított „min
den hus hagyó kedden a Gusálra kendert kötött és 
az ajtó küszöbire vivén rea ült mint a Lora, levonta 
az orsóra és avval az orsóval és lefonyt fonállal az 
kertbe ment t . . . és a sövénybe... gyukta a . . . vighit 
az orsónak nap kelet feli fordítván."8 Olykor a terme
lési folyamat intim részleteire derül fény a tanúk vallo
másából. Egy, Miskolcban lefolytatott kihallgatás során 
így vall a panaszos (1716): „ . . . a fatens készíteni akar
ván maga szükségére 90 singbül álló négy nyüstös mun
kát, soha nem tudta sem a bordában, sem nyüstben 
fonnj : jóllehet Menyetskeségetül fogva az ollyatén mun
kát mindeltig tisztességesen hiba nélkül folytatta.. . 
néha mind a nyüst s mind a borda felig esett a fonallal, 
néha pedig ugy meg tölt, hogy 8 borda pászmais meg
maradóit a bordátul , . . . (és amikor másoktól segítséget 

kér t ) . . . edgy sem vihette véghez... hol húszasban, 
hol tizenhatosban, hol tizennégjesben, hol pedig ötös
ben fogták az bordában . . . " Éjszaka azután megjelenik 
a boszorkány és „hirtelen bevetődött az eszváta közzé, 
ottan zörgött, csattogott mintha szüdt volna.. ."9 

Ugyanitt egy másik kárvallott elmondja, hogy „az 
eszvátában ülvén, szüvén, edgyszers mind a maga házá
ban circiter negyven sing vászonra való fonala. . . az 
Zuboly fábul (lánchenger) az támasztó vágj meg akasztó 
pálcza, le szabad mind . . . a fonala.. . " l 0 

Mindeme példákban — és számuk bizonyára szapo
rítható lenne — a boszorkány rontó szándéka nyilvánul 
meg. Nem jutott tudomásomra olyan eset, amikor a 
boszorkány ráolvasását termelőfolyamat kijavítására 
fordította volna. 

Ugyancsak hiányolom az adattárban és irodalomban 
az utalásokat a bűbájos manipulációknak a céhes mes
terek körében való alkalmazására. Alighanem kezdettől 
fogva olyan racionális légkör uralkodott a szakmai 
gyakorlatban, amely kizárta a mágikus rontás lehető
ségét. Amely takács négynyüstös (sávoly) felvetését el
vétette, restellte volna elmondani segéd vagy mester
társainak, mert kontárnak csúfolták volna. 

Más a helyzet azon szakmákban, ahol a négy alap
művelet nem volt elegendő és a kortárs ésszerű magyará
zattal nem szolgálhatott a technológiai műveletek során 
lejátszódó, olykor szeszélyesnek tűnő jelenségekre. Ilye
nek voltak a kémiai folyamatok. Ezért talán kevésbé 
meglepő, hogy az egyetlen eddig részemről felkutatott 
adat textilipari termelőtevékenység mágikus befolyáso
lására hibásan alkalmazott festőrecept következményei
nek megjavítására céloz. 

Kéziratgyűjteményemben több boszorkányperhez tar
tozó kihallgatási jegyzőkönyv található. Ezek között 
van a tüskevári (Veszprém m.) Gotthárd János bűbájos 
praktikái ügyében, Zichy Ferenc győri püspök meg
bízásából folytatott vizsgálat protokolluma. 1753. au
gusztus 18-án tíz tanút hallgattak ki a helyi plébános 
jelenlétében. Az utolsó tanú vallomása őrizte meg a 
technikatörténeti szempontból is érdekes adalékot : 

„Item Papensi Tinctori, cujus colores defectuosi erant, 
hoc praescripsit : Mondgya ezen szókat háromszor nap
jában: Sz. Lélek palástya végig ér, és mikor az Uj 
hóidat fogja látni, tehát mondgya: Uj hóid, uj király 
én köszöntlek tégedet az Atya Ur Isten nevével, én 
kárvallott ember vagyok, hozd megh az én káromat." 

Azt aligha lehet ma már megállapítani, ki volt az a 
festő, aki Gotthárd boszorkánymesternél keresett segít-
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