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A céhiratok egyik közismert típusa az ún. „bizonyság-
levél", németül „Kundschaft", latinul „Testimo-
nialis", amelyet mai szóhasználattal bizonyítványnak 
nevezhetnénk. Ezt az iratot az egyes céhszervezetek 
azzal a céllal állították ki a kötelékükben dolgozó 
mesterlegények számára, hogy azok kötelező vándor
lásuk4 során ennek felmutatásával igazolhassák szak
képzettségüket és megbízható magatartásukat. Ilyen 
értelemben a mai munkakönyvek, illetve ezeket meg
előző ún. vándorkönyvek, sőt bizonyos értelemben az 
útlevelek előzményeinek is tekinthetők. 

A bizonyságlevelek kötelező használatát 1731-ben 
írta elő a Német-Római Birodalom kézművesipari ren
deletének 2. §-a,1 de ilyen jellegű okmányok kiállí
tása már jóval korábban, a 17. században is szokásban 
volt. Bár Magyarország tudvalevőleg sohasem tarto
zott államjogilag a Német-Római Birodalomhoz -
még a legabszolutisztikusabb Hasburg-időkben is kü
lön magyar királyi kormányszékek működtek — a 
céhrendszernek szinte a teljes Európára kiterjedő, 
nemzetközi hálózata folytán — amelyet természetesen 
elsősorban a legény vándorlás intézménye teremtett 
meg — hazánkban is hamar elterjedt a bizónyságleve-
lek használata. A bizonyságlevelek szövege és formája 
az azonos funkció miatt lényegében megegyezett a 
birodalom területén rendszeresített, illetve kialakult 
kundschaftokévâl, különösen a XVIII—XIX. század 
fordulójától kezdve, amikor az, előrenyomtatott, vá
rosképpel ellátott, díszes bizonyságlevelek2 jöttek 
divatba Magyarországon is. 

Korábban, illetve a kisebb települések kisebb lét
számú céhszervezeteinél ilyen űrlapok bevezetésére 
nem került sor, mert nagyobb mennyiségben akkor és 
ott ezekre nem is merült fel igény. Később ugyan 
használatba került néhány teljesen uniformizált, előre 
nyomtatott, városkép nélküli űrlap-, illetve szövegfor-
mula, de éppen а kisebb települések korábbi bizony
ságlevelei gyakran díszes, kézi festésű, egyedidarabok 
voltak, amelyeken a népi díszítőelemek mellett jelen
tős szerep jutott a mesterségjelvények, a mesterség 
szerszámai, munkafolyamatai és termékei* ábrázolá
sának is. Az ilyen céhbizonyságlevelek publikálása te
hát már ezek miatt is igen érdekes és hasznos, de talán 
még jelentősebbek azok a különféle tanulságok, ame
lyek a szövegük változatos tartalmából és adataiból 
szűrhetők le. 

Az ilyen egyedi, kézzel festett és írott bizonyságle
veleket többféle névvel is illették: „Bizonyságtevő le
vét', „Testimoniális lever, vagy egyszerűen csak„fe-
véF, de sok helyen „TanulólevéV néven is szerepel
tek. A szakirodalomban leginkább „Szabadulólevéf 
elnevezéssel emlegetik, mert legtöbbször elsősorban 
azt igazolják, hogy az illető a mesterséget kitanulta, 
felszabadult és mint legény a szakmában munkaválla
lásra alkalmas és jogosult.4 

A veszprémi Bakonyi Múzeum három érdekes, dí
szes, kézzel festett és írott molnár bizonyság-levelet 
őriz. Fényképüket az 1., 2., és 3. sz. képünk mutatja, 
betűhív szövegüket a „Függelékében közöljük. A bi
zonyságlevelek közül 

- az egyiket „Tekéntetes Nemes Sopron, Győr és 
más Vármegyékben a Rábo alsó Vizén lévő Nemes 
Molnár Czéhbeli Mesterek" 1777-ben, 

- a másikat „Nemes Sopron, Győr és Wass Várme
gyékben lakó és az Alsó Rábo vizén levő Molnár mes
terek" 1791-ben, 

- a harmadikat „Tekéntetes Nemes Sopron, Győr 
s: Wass, Wármegyékben Rábo alsó vizén lévő Bötsüle-
tes Tzéhbéli Molnár Mesterek" 1810-ben állítottákJci. 
(1., 2., 3. sz. ábra) 

Egy negyedik céhirat a Pápai Helytörténeti Mú
zeumban található. Az egyszerű, előrenyomott szö
vegű felszabaduló levelet a „Vas, Soprony és Győr 
megyékből összvekapcsolt alsórábai b. Molnár Czéh" 
adta ki 1853-ban, de ez utóbbi nemcsak őrzőhelye, de 
elsősorban sablonos, uniformizált volta miatt sem 
közvetlen tárgya ismertetésünknek. 

A bizony ságlevelek szövegének tanulságai 

Mindhárom, illetve négy bizonyságlevél tehát a 
Rába alsó vizén levő molnárcéh irata. Ez a céh a ma
gyarországi céhtörténeti szakirodalomban jóformán 
ismeretlen. Szádeczky említ ugyan egy Rába folyón 
levő molnárok részére 1844-ben kiadott kiváltságle
velet az Országos Levéltárból,5 de egyrészt ennek év
száma jóval későbbi, mint az említett 3 bizonyságlevél 
dátuma, másrészt ezt nem a Rába alsó szakaszán mű
ködő molnárok kapták, amit kétségen kívül az is bi
zonyít, hogy ugyanezt a céhlevelet Eperjessy a Vas 
megyei céhek között mint a Rába és Lapines folyó
kon levő molnárok céhlevelét sorolja fel,6 amiből az 
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1. ábra „Bizonság tévő levél" Kiadta a Rába alsó vizén levő 
molnárcéh, Árpáson 1777-ben 

Abb. 1. „Bezeugungsbrief" - Herausgegeben von der Müller
zunft am unteren Laufe der Raab, in Árpás 1777. 

is rögtön kiviláglik, hogy itt a Rába felső szakaszán 
működő molnárokról van szó. Szádeczkynek ez a 
megtévesztésre okot szolgáltató gyakorlata közismert, 
hogy, ha két vagy több község, vagy földrajzi egység 
részére szól a céhlevél, akkor azt mindegyiknél külön 
feltünteti, de legtöbbször a nélkül, hogy ugyanakkor 
utalna a másik, illetve a többi földrajzi névre. Ezt 
tette a Rába és Lapines folyókon levő molnár céh 
esetében is.7 

Czigány Béla sem tesz erről a céhről említést a 
Győr megyei hajómolnárok történetéről szóló cikké
ben, bár utal arra, hogy az úszó ún. hajómalmokon 
kívül a parton álló épületben elhelyezett őrlőberende
zéssel működő ún. „vizesmalmok" is voltak Győr 
megye déli részén, leginkább a Bakony vizét szállító 
kisebb erek és patakok, az ún. Bakonyfolyások men
tén, néhány pedig a Rába, Rábca és Marcal folyók 
magasabb partjai mellett, pl. Gyiróton, Pinny éden, 
Rábapatonán, Malomsokon.8 

Ez a néhány okirat tehát már csak azért is nagyon 
figyelemre méltó, mert egy alig ismert céhszervezet 
XVIII—XIX. századi fennállásának és működésének 
szinte egyedüli fennmaradt bizonyítéka. Kizárólag 

ezek alapján került be ez a céhszervezet az 1975-ben 
publikált országos céhkataszterbe,9 Győr vármegyé
nél, azért Győr vármegyénél, mert működési területé
nek egy része, éppen a Rába legalsó szakasza Győr 
megyébe esik. 

A három bizonyságlevélben felsorolt 26 mesternév 
első tagja minden esetben a mester lakhelyét, a ma
lom helyét jelöli meg. Ezek kettő kivételével mind a 
Rába mellett fekszenek, és a Rába folyásának megfe
lelő sorrendben a következők: 

Kecskéd (Vas m.) 
Pápóc (Vas m.) 
Páli (Sopron m.) 
Vág (Sopron m.) 
Sebes (Sopron m.) 
Kesző (Vas m.) 
Malomsok (Győr m.) 

Sobor (Sopron m.) 
Árpás (Sopron m.) 
Mórichida (Győr m.) 
Babot (Győr m.) 
Csécseny (Győr m.) 
Patona (Győr m.) 

A két kivétel Dömölk (Vas m.) amely a Marcal 
mellett fekszik, és Dém (Veszprém m.), az egyik Ba-
konyér mellett. E szerint a Marcal és a Bakonyerek 
menti malmok is ehhez a céhszervezethez tartoztak. 
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2. ábra „Testimonáüs levél" Kiadta a Rába alsó vizén levő 
molnárcéh, Mórichidán 1791-ben 

Abb. 2. „Attest" _ Herausgegeben von der Müllerzunft 
am unteren Laufe der Raab, in Mórichida 1791. 

A felsorolt 15 helység közül 4 Vas megyéhez, 5 
Sopron megyéhez, 5 Győr megyéhez, 1 Veszprém me
gyéhez tartozott. A bizonyságlevelek bevezető szöve
gei fel is sorolják ezeket a megyéket, illetve a legko
rábbi levél bevezetésében a „más megyék" alatt Vas 
megye mellett természetesen Veszprém megye érten
dő. 

A fentiek szemléletesen igazolják, hogy a vízimol
nárok céhei általában nem egy-egy helység szerint 
szerveződtek - hacsak egy-egy nagyobb településen 
sok malom nem volt mint pl. Pápán, Veszprémben, 
Pápateszéren - hanem kizárólag a természeti adottsá
goknak, a gazdasági szükségszerűségnek megfelelően, 
rendszerint egy, vagy több egymáshoz közel fekvő 
folyó, folyószakasz, vagy patak mentén. A közigazga
tási határok annyira nem befolyásolták ezt, hogy 
mint láttuk, a szóban forgó céh molnárai négy vár
megye területén laktak* mert hiszen a Rábánál Sobor, 
Malomsok, Marcaltő és Várkesző között négy megye, 
Győr, Sopron, Veszprém és Vas megye határa találko
zott. 

Ugyancsak a fentiekből következik, hogy az ilyen 
céhnek nem volt állandó központja, székhelye. A céh

gyűléseket mindig ott tartották, ahol az akkori céh
mester malma éppen volt. 1777-ben Árpáson, mert 
akkor Árpási Molnár János volt a céhmester, 1791-
ben a „Móritzhidai malomnál levő nemes Ché Házá
nál", mert ekkor Móritchidai Szalay Molnár Mihály 
töltötte be a céhmesteri tisztet, 1810-ben pedig Vá
gón, mert erre az évre Vági Molnár Horváth Istvánt 
választották céhmesterré, az 1853-as szabadulólevél 
pedig a győrmegyei Babóton kelt, holott a céhfőbiz
tos akkor a Vas megyei Kis-Cellen székelt. A gyűlések 
helyének kötetlensége, folytonos változása egyébként 
régebben természetes volt, hiszen valamikor sem az 
országgyűléseket, sem pedig a megyegyűléseket nem 
tartották meghatározott helyen. Az állandó közigaz
gatási székhelyek csak a XVIII. században kezdenek 
véglegesen kialakulni. 

Egy 1738. május 28-i jegyzőkönyv szerint, amely 
Ostffyasszonyfán íródott — és ez az eddig előkerült 
legrégibb utalás magára a céhre — Csihar István vági 
molnár volt „a böcsületes Molnár Céhnek Rába vizén 
hütvös mestere". Ebből az iratból tudjuk, hogy ehhez 
a céhhez tartoztak a csöngei és ostffyasszonyfai Rába
szakaszon levő malmok is.1 ° 
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3. ábra. „Bizonyság levél" Kiadta a Rába akó vizén levő 
molnárcéh Vágón 1810-ben 

Abb. 3. „Kundschaft Herausgegeben von der Müllerzunft am 
unteren Laufe der Raab, in Vág 1810. 

Az alábbi térképvázlat azokat a falvakat tünteti fel 
a Rába, a Marcal és a Bakonyér mellett, amelyeknek 
malmai a fenti adatok szerint a Rába alsó vizén levő 
molnárcéhhez tartoztak. (4. sz. ábra) 

A három bizony ságlevél bevezető részében felso
rolt, összesen 26 név további részletes elemzéséből 
még néhány érdekes következtetést vonhatunk le a 
családnevek magyarországi kialakulására is. 

— Minden mester nevében - kivétel nélkül — vagy 
teljesen kiírva, vagy legalább egy „M"-betűs rövidítés
sel szerepel a Molnár megjelölés. 

— A legkorábbi, 1777-es iratban még csak a műkö
dési, illetve a lakóhelyből és a Molnár mesterségnév
ből összetett vezetékneveket találunk. 

- A z 179l-es bizonyságlevélben már két bővített 
névvel is találkozunk: 

Móriczhidai Szalay Molnár István 
Patonai Démi Molnár János 
Ezekben a nevekben a Mórichidai és a Patonai fel

tehetően a működési, illetve lakóhelyet, a Szalay és a 
Démi viszont már valószínűleg a származási helytől 
kapott állandósult családnevet jelzi, az egyértelműen 
mesterségre utaló Molnár név mellett. 

- Az 1810-es levélben a származási helyről, vagy a 
nemzetiségi eredetről kapott állandósult családnevek 
száma emelkedik. A lakóhelyet jelentő első megjelölés 
után közvetlenül mindig a mesterségre utaló Molnár 
név következik, de ez után öt esetben a származásra, 
vagy a nemzetiségre utaló állandósult családnév is ott 
található: 

Vághi Molnár Németh Ferenc 
Sobri Molnár Horváth János 
Patonay Molnár Démi János 
Keszői M. Démi György 
Vághi M. Horváth Ferenc 
A fentiekből világosan igazolódik az a megállapí

tás, hogy az elhúzódó céhes rendszer a családi kapcso
latokkal szorosan összefonódva kihatott az iparos
nevek továbbélésére. Az iparosnevek foglalkozás jelö
lése Magyarországon olyan erős hagyomány volt, 
hogy ezek a foglalkozást jelölő nevek a családnevek 
kialakulása után is, a kialakult családnév, illetve a la
kóhelyet jelölő név mellett, még nagyon hosszú ideig 
- mint példáink is mutatják egészen a XIX. század 
elejéig - rendszeresen szerepeltek,1 x és úgy tűnik, 
hogy még ekkor sem dőlt el minden esetben egyértel-
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SÁRVÁR 

4. ábra. Térképvázlat a Rába alsó vizén levő molnárcéhhez 
tartozó falvakról 

Abb. 4. Kartenskizze von den Dörfern deren Müllermeister 
zur Müllerzunft am inneren Laufe des Flusses Raab gehörten. 

műén, hogy végül is melyik vált állandó családnévvé. 
Ez a továbbélés valóban igen hosszú, ha meggondol
juk, hogy Magyarországon a jobbágyok körében már a 
XVI—XVII. században megkezdődött a családnevek 
használata. 

A vizsgálatunk tárgyát képező három bizonyság
levél szövegéből arra következtethetünk — és ezt ma
gyar nyelvűségük is alátámasztja, — hogy ezeket bel
földi használatra szánták, csak belföldi vándorlással, 
munkavállalással számoltak. Erre utal az, hogy az 
ajánlást a főrendekhez és a nemes urakhoz, tehát a 
földesurakhoz, illetve a szabad királyi és mezőváro
sokban és a „Magyar Szent Korona alatt" levő min
den céhes helyen működő molnármesterekhez intéz
ték. 

A főrendű és nemes urak említése a molnár bi-
zonyságlevelekben elengedhetetlennek látszik, de bi
zonyára igen fontos is volt, mert hisz elsősorban a 
molnármesterség űzése, de még néhány más szak
máé is, pl. a kovácsoké, sok esetben nagyon szoros 
jogi szálakkal kötődött a földesurakhoz. 

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a molnár 
bizonyságlevelek nem tartalmazzák az ún. „társpohár 
megadását", azaz a legénytársaságba való felvétel kü

lön igazolását, amit pedig a legtöbb egyéb szakmabeli 
bizonyságlevél az akkori dékán, a legénytársaság veze
tője és több legény nevének felsorolásával együtt 
rendszerint külön kihangsúlyoz. Ebből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a molnármesterségnél külön legény-
társaságok nem is működtek, amit az is megerősíteni 
látszik, hogy az ismertetett bizonyságlevelek bevezető 
szövegében a céh vezetőségét nyolc „esküdt" képvi
seli a céhmester mellett. Ez a szervezeti forma teljesen 
eltér a megszokottól, ahol a céhmester, utána a le
génytársaságra felügyelő „atyamester'^ majd a „be
járó mesterek" neveivel kezdődik és az ún. „öreg mes
terek" neveivel folytatódik a céhvezetőség felsorolása. 
Az eltérést valószínűleg a malmok földrajzi szétszórt
sága, egymástól való viszonylag nagy távolsága indo
kolja. Ezért nem működhetett az ilyen molnárcéhek
nél legénytársaság, az esküdtek pedig nyilvánvaíóan a 
szűkebb körű választmányt jelenthették, amely a rit
kábban összehívható céhgyűlés egyes funkcióit látta 
el év közben. 

Más, lényeges eltérés is mutatkozik az egyéb szak
mák céhszervezeteinél szokásos rendtől. Nevezetesen 
mind a három bizonyságlevél úgy beszél a bizonyság-
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5. ábra. Malomkerék-ábrázolás az 1810. évi bizonyságlevélen 
Abb. 5. Mühlrad-Abbildung an der Kundschaft vom Jahre 

1810. 

levél tulajdonosáról, mintha az „apródesztendeinek" 
letöltése után nemcsak felszabadult legény lenne, ha
nem automatikusan rögtön mester is. A bizonyság
levél így egyúttal mesterlevélnek is tekinthető. 

Az 1777-es levél a „böcsületes ifjat, Molnár László 
mestert", az 1810-es úgyszintén a „bötsületes Ifjú 
Molnár László Mestert' ajánlja a Molnári Mesterségbe 
befogadni, felszólítja az illetékeseket arra is, hogy 
„malmot adjanak a kezére", és csak másodsorban em
líti a legényvándorlás lehetőségét, csak „ha a szükség 
úgy hozná magával." 

Az 179l-es levél még érdekesebben fogalmaz: Kö
vetkezetesen „ezen levelünk mutató Molnár Mihály 
Mester nevezetű Molnár Legény"-ről beszél. Ez az 
ellentmondásosnak tűnő fogalmazás kifejezetten fen
tebbi feltevésünket látszik igazolni, azt, hogy a fel
szabadított molnárlegény automatikusan mesternek 
minősülhetett, ha malmot adtak a kezére, de ennek 
hiányában mint legény volt kénytelen továbbvándo
rolni. 

Technika- és viselettörténeti emlékek 

A bizonyságlevelek festett, díszes keretei a molnár
mesterség számos egykorú termelőeszközét, munka-

6. ábra. Malomkőguzsaly (szálvas) ábrázolás az 1810 évi 
bizonyságlevélen 

Abb. 6. Mühlsteinkunkel-Abbildung an der Kundschaft vom 
Jahre 1810. 

folyamatát és szerszámát örökítették meg, és mint 
ilyenek a technika- és viselettörténet értékes fonásai. 

Mindhárom okmányon az egyik főhelyet foglalja el 
a vízimolnárság legfontosabb technikai berendezése, a 
malomkerék. Mind a három rajzon négy talpas küllő
vel ellátott, meglehetősen stilizált formájú malomke
reket ábrázolt az oklevélfestő, a molnárcéhek pecsét
jeiről általánosságban ismert, szinte jelvénnyé egysze
rűsödött alakban.12 (5. sz. ábra) 

Az őrlőberendezés másik igen fontos és jellegzetes 
technikai kelléke az ún. malomkőguzsaly,13 vagy más 
néven szálvas (korongvas, orsóvas, kővas, forgóvas, 
kőgerendely, derékvas, malomrúd = Mühleisen, 
Mühlspindel, Mühlstange, Spindel, Treibstange14), az 
a guzsalyforma kb. egy és fél méter hosszú vasnyél, 
amely körül a felső malomkő forgott. Ennek a képét 
jól szemlélteti az 1810-es bizony ságlevél jobb alsó sar
kában látható ábrázolás, amelyen a malomkőguzsalyt 
egy csíkos kötényes, magyar sujtásos öltözetű, csiz
más molnár legény tartja a bal kezében. (6. sz. ábra) 

A malomkőguzsalyhoz (szálvashoz) szorosan hoz
zátartozik a dupla fecskefarok,15 vagy dupla guzsaly-
talp formájú, kerek lyukú keresztvas (felsővas, per-
pencevas, fesztvas = Haue, Obereisen, Haube16) amely 

230 



a fentebb leírt és bemutatott malomkőguzsalynak ne
vezett, orsóval ellátott vasrúd felső végére volt felsze
relve, úgy, hogy ugyanakkor a felső, forgó malomkőbe 
volt beeresztve és beerősítve, ami által a felső malom
kő forgását biztosította. Ezt a keresztvasat láthatjuk 
az 1777-es bizonyságlevél bevezető szövege fölött el
helyezett szerszám- és alkatrész-összeállításban, a ma
lomkeréktől balra. (7. sz. ábra) Ez a fecskefarok alakú 
keresztvas, a másik olyan malomalkatrész, amelyet a 
legtöbb molnár céhjelvényen a malomkerék fölött 
ábrázoltak. 

A malomkerék és a keresztvas annyira jellegzetes, 
Európa-szerte közismert és használt malomszimbólum 
volt, hogy pl. az elzászi Mülhausen (Mulhouse) város 
beszélő címerében a malomkerék17, a thüringiai 
Mühlhausen város beszélő címerében pedig a heraldi
kai sas szárnyaira helyezett két keresztvas18 utal a 
város malomra visszavezethető nevére. 

Az 1810-es bizonyságlevél keretének felső, közép
ső részén, a főhelyen egy őrlési jelenetet örökítettek 
meg. (8. sz. ábra) Két, egymással szemben álló, világos 
szürkéskék, ún. molnárkék színű, zsinóros magyar ru
hába öltözött, csizmás molnárlegény — fejükön ma
gas, hengeres, szemernyő nélküli, forgós csákó — egy-
egy gabonával teli vékát tart. A véka tartalmát ép
pen a kettőjük között látható garatba készülnek fel-
önteni. A molnárlegények öltözete nyilván a korabeli 
molnárok ünneplő öltözete volt. Kétségtelen, hogy 
ezt akarták megörökíteni a díszes levélen. Hasonló 
kékszínű magyar ruhában ábrázolja a molnárokat az 
„Egervölgyi molnármesterek" egy 1800-ban Makiáron 
kiállított, ugyancsak díszes kézi festésű szabadulóle-
vele is.19 

A garat (Gosse) a vízimalmok nagyon fontos és 
jellegzetes berendezése, alul, fölül nyitott, négyszög 
alakú faszekrény, amely lefelé elszűkül, és amelyből a 
gabona a megfelelő adagoló berendezés útján a forgó 
kő közepén keresztül a kövek közé kerül. Ennek az 
adagoló berendezésnek egyik legfontosabb része a ma
lomgarat alatt függő kis medence, amelyből a szemek 
a kő alá hullanak. Ez a kis medence az ún. „tejké", 

7. ábra. Malomalkatrészek és ácsszerszámok az 1777. évi 
bizonyságlevélen 

Abb. 7. Mühlebestandteile und Zimmermann-Werkzeuge an 
der Kundschaft vom Jahre 1777. 

8. ábra. Őrlési jelenet az 1810. évi bizonyságlevélen 
Abb. 8. Eine Szene beim Mahlen an der Kundschaft vom 

Jahre 1810. 

szintén jól látható a képen, és jól érzékelhető az a 
feljárólépcső is, amely az ún. kőpad tetejére, a felöntő 
garathoz vezet. A kőpadon helyezkedik el a malom
kőpár.20 

Az 1777-es bizonyságlevélen a malomkeréktől 
jobbra még egy malomberendezési tárgy szerepel. Ez 
minden bizonnyal a vastagfalú, négyszögletes talpvas, 
vagy malomserpenyő (Pfanne, Mühlpfandel)2 í, a kő-
szálvasat, azaz a malomkőguzsalyt alul tartó vasper
sely, amelyben a szálvas forog. 

A vízimalom zavartalan üzemeltetésének egyik 
alapvető feltétele volt, hogy a malomkövek alkalma
sak legyenek az őrlésre. Az őrlőköveket ezért meg kel
lett vágni. A kő megvágása azt jelentette, hogy a két 
kő egymás felé néző felületét rovátkásra kellett kiké
pezni. A kő vágás rendszerint két hetenként történt, 
bár a Vas megye által kiadott 1786. évi Malomipari 
Rendszabás szerint „minden regvel" megtörtént az 
„keő vágás",22 ami természetesen a molnárok felada
ta volt. Az ehhez használt szerszámokat is megismer
hetjük a bizonyságlevelek gazdag indadíszei kö
zött. Az 1777-es levélre festett szerszám-összeállítás
ban jobboldalt látható az a hosszú nyelű, hajlított 
acélszerszám, az ún. molnárkalács 2 3 vagy molnár
csákány (Müller-, vagy Mühl-Pille), amely a kő vágá
sára szolgált. Ugyanezt a célt szolgálhatta az a kala
pácsszerű, nyeles szerszám is, amelynek képe az 
179l-es bizonyságlevél bal felső részén található. 
Ezen a rajzon világosan látszanak a kalapács mindként 
fokának kiemelkedő élei, amelyek a malomkő rovát-
kálását biztosították. Ez az ún. koronakalapács 
(Grädl-, vagy Krődel-, vagy Kron-Hammer, Krődel-
Hacken, Krődel-, vagy Kronpille).24 

A vízimalmok néhány vasalkatrész és a malomkö
vek kivételével teljesen fából készültek. A malmokat 
maguk a molnárok építették és tartották karban. 
Ezért is nevezték a molnárokat sokfelé faragómolná
roknak, és ezért alkottak igen gyakran közös céhszer
vezetet a molnárok és az ácsok. A vízimolnárok tehát 
egyúttal ácsok is voltak. így érthető, hogy a molnárok 
jelvényei között mindig ott szerepeltek az ácsszerszá
mok is. 
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Az 1810-es bizony ságlevélen több ácsszerszámot is 
ábrázoltak. Baloldalt - az őrlési jelenet mellett - egy 
teljesen felszerelt keretes fafürész rajza látható jobb
ra pedig nagy, íves ácskörző, vonókés. két fogantyú
val, és rövid nyelű ács-, más néven molnárszekerce2 5 , 
jelvényszerűen összerakva. 

Az 179l-es bizonyságlevél jóval szűkszavúbban 
jelzi a mesterség fő tevékenységeit: csak a felszerelt 
keretes fűrész képviseli a famegmunkáló szerszámo
kat, mint ahogyan a kőmegmunkálást is csak az egyet
len kétélű kővágó kalapács, magát az őrlést pedig a 
keret alján a malomkerék. 

Az 1777-es bizonyságlevélen ugyancsak az íves 
körzőt ábrázolták, de az ácsszerszámok közül még e 
mellett megjelenik az ácsderékszög és a vonalzó képe 
is. 

A bizonyságlevelek népies ornamentikája 

Az ornamentikát díszítő elemeknek szokás ne
vezni, de — Balogh Jolán meggyőző érvelése alapján -
az ornamentika valóban több ennél: nem mellékes, 
járulékos valami, hanem a dekoratív motívumoknak 
olyan gazdag és összefüggő rendszere, amely sajátos 
képzelet- és formálóerő megnyilvánulása.26 Bi
zonyságleveleink díszes, festett keretei ezt a megálla
pítást tökéletesert alátámasztják. Úgy ítéljük meg, 
hogy nem a kissé pejoratív mellékízű provinciális mű
vészet termékei ezek, hanerii a nagy történeti stílus
irányzatok szellemét magába szívó és továbbépítő, 
alkotó népművészet derűs, üde hajtásai. 

Ha a legkorábbi, 1777-es bizonyságlevél keretére 
vetjük tekintetünket, rögtön szemünkbe tűnik az or
namentika alapkompozíciója: a változó ritmusú inda
vonal és a centrális elhelyezés (felül a szerszám-össze
állítás közepén a malomkerék, alul pedig, mintegy el
lenpontként a nagy, nyolcszirmú rozetta, közepén a 
pecsét helyével). Ez a kompozíció - a váltakozó rit
musú rozettás inda - kifejezetten reneszánsz örökség, 
és ennek az indadíszes reneszánsz örökségnek dunán
túli továbbélését Balogh Jolán éppen a veszprémi Ba
konyi Múzeumban őrzött két másik hasonló bizony
ságlevéllel, a peremartoni kovácsok 1777. évi és a de-
vecseri mészárosok 1781. évi bizonyságlevelével és az.-
zal a borbélycéh által 1733-ban kiállított szabadulóle-
véllel igazolta,2 7 amelyet Szendrei János „Magyar dí-
szítmények" с tanulmányában még 1891-ben ismer
tetett.28 A három bizonyságlevél népies indadíszei 
nagyon közel állnak a Rába alsó vizén levő molnárok 
most bemutatott levelének keretmegoldásához, akár
csak a Mándoki áltarismertetett és publikált 181 l-es 
siklósi csizmadia szabadulólevél29 díszes keretéhez. 
Méghozzá nemcsak kompozícióban, hanem az orna-

men tális motívumokban is. Az eredeti, reneszánsz, 
hullámos inda váltakozón le- és felfelé néző palme ttái 
helyébe különféle virágmotívumok léptek, gránát
alma, tulipán, kerek és hegyes szirmú kinyílt virágok, 
már nem is túlzottan stilizált formában, sőt a helyi, 
élő környezetből két tölgyfamakk teljesen élethű áb
rázolása is megjelenik. 

Az okirat kezdőbetűjének, iniciáléjának gondosan 
megkomponált virágornamentikája szinte még a telje
sen klasszikus reneszánsz benyomását kelti: közép
tengelyre felépített, hármas, indás virágmotívum. Az 
1777-es bizonyságlevél itt bemutatott, kifejezetten 
későreneszánsz, népies ornamentikája újabb bizonyí
téka annak, hogy még a XVIII. század végén is milyen 
friss, élő, ihlető forrása volt a reneszánsz a dunántúli 
népművészetnek. 

A másik két bizony ságlevél, az 179 l-es és az 
1810-es ornamentikája már újabb stílusáramlatok be
folyásáról árulkodik. 

Először is a kompozícióbeli eltérés a szembeötlő. 
Míg az 1777-es reneszánsz ízű ornamentika a keret 
mind a négy oldalán végigfutott, addig ezeknél csakű' 
keret két függőleges szélen ereszkednek alá a szinte 
lehulló virágfüzérek, egyre keskenyebbé válva. Az 
179l-es okiraton - ez egyébként a primitívebb meg
oldású - felül nem tartja semmi a füzéreket. Az 
1810-esen a bal oldalt lenyúló rózsás ágat — az iniciá
léval együtt - egy csokorra kötött szalag tartja, míg a 
baloldali egy madár csőréből hullik alá. 

Az édeskés, rózsás virágfüzérek már kifejezetten a 
rokokó hatását tükrözik, és a rózsák alakja a holicsi 
fajansztányérok rózsáira emlékeztet. 

Ezek a bizonyságlevelek jelzik már a II. József ko
rát követő és a közeledő reformkor nemzeti öntudat
ra ébredését, mert mindkettőn megjelenik a magyar 
állam címerképe. A korábbi céhiratokon és céhtárgya
kon még rendszerint a kétfejű birodalmi sas szerepelt, 
mint a császári privilégium szimbóluma. 

Az 1810-es oklevél díszítő elemei már túlmutatnak 
a rokokón is. Alul a még kifejezetten rokokó keretbe 
helyezett magyar állami címer két oldalára egy-egy 
széles, kétfülű olaszkorsó képét festették. A korsóból 
egy^gy színes rózsacsokor kandikál ki. A széles kor
sók inkább görög vázákra emlékeztetnek, fülük szög
letes vonalú, alakjuk teljesen klasszicizáló, az empire 
bútorveretek hasonló díszítő elemeinek kontúrjait kö
vetik. 

A Rába alsó vizén levő molnárok fent bemutatott 
három bizonyságlevele többek között arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a XVIII. és XIX. századi kézi festésű 
falusi és mezővárosi céhbizonyságleveleink minél na
gyobb számú publikálása és szisztematikus, összeha
sonlító feldolgozása még igen sok, jelentős eredményt 
hozhat a történeti stílusoknak a magyar népművészet
re gyakorolt hatása kutatásában. 
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FÜGGELÉK 

L 

MI A TEKÉNTETES NEMES SOPRON, Győr és más Várme
gyékben Rábo alsó Vizén lévő Nemes Molnár Czéhbéli Meste
rek ugy mint: Arpási Molnár János Czéh Mester, Esküttek: 
Készei Molnár János, Vági Molnár György, Sebesi M. Mihály, 
Patonai M. István, Csétsenyi M. Imre, Dömölki M. István, 
Móriczhidai M. Márton, Patonai M. György, és közönségessen 
az több hozzánk tartozandó Molnár Mester Társainkai edgyüt 
köszönetünk, és szolgálatunk ajánlásával adjuk emlékezetül 
mindenekk kivált Nagy Msághu Kegyelmes, ugy Fő Renden 
lévő Tettes, és Nemes jó Kegyes (:litt:) Urainknak, mint pedig 
Szabad, Királyi, és Mezző Városokban, s akár melly helyben 
lévő Nemes Molnár Czéhbéli Mester Urainkk mint hiv Bará
tinknak, hogy ezen Levelünket mutató Jámbor Ifjú M o l 
n á r L á s z l ó kérvén bennünket illendő bötsülettel, hogy 
az meg tanult Mesterségérül bizonság tévő levelét ki adnánk, 
meg tekéntvén méltó kívánságát, s akarattyát ki adtuk ezen 
Testimoniális Levelét, mellyben bizonságot teszünk arrul 
hogy az fölleb meg nevezett bötsületes Ifjú M o l n á r 
L á s z 1 ó az mi Nemes Czéhünkbéli Mester Társunknál Vági 
Molnár Györgynél hiven, és jámborul az ő hivat. .a szerint az 
Inas avagy három Apród Esztendeit bötsületesen kitöltötte, 
és tőle járandó igasságot mindenképpen kiszolgáltatván az Ne
mes Czéh által szabadnak mondatott, és föl szabadettatott, és 
annak utánna is a több Mester Legények között magát ditsé-
retessen, és tisztességesen viselvén tanult mesterségét szorgal
ma tossan gyakorlottá. Me Ilynek okáért Fölléb Titulált jó Ke
gyes Urainknak, és minden Czéhes helyeken lévő bötsületes 
Molnár mester Társainknak, s jó akaró Barátinknak ezen 
többször is emiétett bötsületes Ifjat M o l n á r L á s z l ó 
mestert ajánlyuk. Kihez képest minden Czéhes helyekben az 
egész Magyar Szent Korona alatt tékéntetünk, s kegyes aján
lásunkra nézve az Molnári Mesterségben befogadni, malmot 
kezére adni méltóztatván, és hogy ha a szükség ugy hozná 
magával az ő Vándorlásában is hozzá illyendő segétséggel és 
oltalommal lenni az Titulált Urak, és bötsületes Molnár mes
ter Társaink ne terhelytessenek. Melly meg mutattandó jó 
akarattyokat mi is hozzánk jövendő Tanétványival telyhető 
módon visza szolgálni el nem mulattyuk hasonló jó akarattal. 
Mellynek nagyobb bizonságára, és erősségére adtuk ezen Tes
timoniális Levelünket Bötsületes Nemes Czéhünknek szokott 
élő Pötséttyével meg erősítvén, és ki adván 

Árpáson Ezer hétszáz hetven hetedik Esztendőben 
24dik Áprilisban. 

P. h. 

(Bakonyi Múzeum, Veszprém. Lelt. sz. 56. 183.1.) 

II. 

MI NEMES SOPRON GYŐR ÉS WASS VÁRMEGYÉKben 
Lakó és az Alsó Rábo Vizén lévő Molnár Mesterek Istennek 
Kegyelmébül az Kik vagyunk ugy mint: Móritchidai Szalay 
Molnár Mihály, Ché Mester, Esküttek Démi Molnár István, 
Vaághi Molnár György, Dömölki Molnár István, Ketskédi 
Molnár László, Malomsóki Molnár István, Pápótzi Molnár 
Páll, Arpási Molnár László, Patonai Démi Molnár János S с: és 
a több hozzánk tartozandó Molnár Mester barátinkai edgyütt. 
Adjuk tudtára mindenekk az kikk tudnia illik ezen Levelünk
nek rendéiben Méltósághos Gróf Uraknak, Tekéntetes Nem
zetes böcsületre mélytó, nagy és a l a t . . . Rendekk Szabad 
Kultsos Mezző Városokban, s akar mely Helyben lévő Molnár 
Urakk s Gazdáknak, minden Mesterekk, mivel hogy ezen 
Levelünk mutató M o l n á r M i h á l y Mester nevezetű 
bötsületes Molnár Legény, a mi eleinkk jó szokása szerént és 
Ché Levelünkk Continentiája szerént az eő édes Attyánál Ar
pási Molnár János társunknál, jámborul jó erköltsével és em-
berséghes maga viselésével ki töltötte; és annak utánna is a 
több Mester Legények között nem utolysó sörénységgel for
gatta magát. Meg telcéntvén azért mi is a fönt meg nevezett 
Iffjunak jámbor szolgálóttyát, mivel mint engedelmes Mester 
Legény a több barátival edgyütt a bötsületes Nemes Chétül 
mindenekben dependeálni igyekezett; nem vonhattuk meg 
tőle ez eránt való jó akaratunkat, hogy eő néki melytó kíván
ságára apró Inasi Három Esztendei ell teliésérül ezen Testi
moniális Levelünket ne adnánk, és tisztességes jól meg tanult 
Molnár Mesterségérül bizonyos vallást ne tennénk. Mélytán 
ezért Nagyságtok s Kegyelmetek minden Molnári Tisztben va
ló forgolodását meg tekéntvén minden Chéhes Helyeken 
bízvást bé fogadhattya, ezen főlyül meg nevezett M o l 
n á r M i h á l y Mester Molnár Legénynek nem kételkedvén 
hűséges maga viselésérül a mellyért mi is ajánlyuk hasonló 
Atyafiságunkat s barátságunkat mind azokk kik a Kegyelme
tek Leveleivel közinkben találkoznak jönni. Melynek na
gyobb bizonságára adtuk ezen Nemes Chéhünk Petséttyével 
erősített levelünket. Költ az Mórizthidai Malomnál lévő Ne
mes Ché Házánál 

Anno 1791 Die 24a Április. Praesentibus perlectis Exhibenti 
Restitutis. 

P.h. 

(Bakonyi Múzeum, Veszprém. Lelt. sz. 56.182.1.) 

234 



III. 

MI A TEKÉNTETES NEMES SOPRON, GYŐR, S: WASS-
WÁRMEGYÉKben Rábo alsó Vizén lévő Bötsületes Tzéhbeli 
Molnár mesterek, ugy mint: Vághi Molnár Németh Ferentz 
Tzéh Mester, Esküttek! Sobri Molnár Horváth István, Pa-
tonay Molnár Démi János, Páli Molnár János, Árpási Molnár 
János, Keszői M: Démi György, Baboti Molnár Márton, Vághi 
M: Horváth Ferentz, s közönségessen a több hozzánk tarto
zandó Molnár mester Társoinkal edjűtt, adjuk emlékezetül 
mindeneknek az kiket illet, Nagy Méltóságú Kegyelmes Feő 
Renden lévő Tttes Ns Urainknak, mind pedig Szabad s Kirá
lyi, s Mezző Várossokban, s akár melly helyben lévő bötsüle
tes Tzéh-béli Molnár Mester Urainknak, mint hiv barátinknak, 
hogy ezen Levelünket mutató jámbor Ifjú Molnár László Mes
ter, kérvén benünket illendő bötsületteL hogy az meg tanult 
Mesterségerül Bizonyság Levelét ki adnánk, meg tekéntvén 
méltó kivánságát, s ki adtuk ezen Testimonális Levelét. Melly-
ben bizonyságot teszünk aruL hogy ezen Fellyeb meg nevezet 
bötsületes Ifjú Molnár László Mester, az mi bötsületes Tzéh-
béli Mester Társunknál Árpási M: Molnár Mihálnál, hiven s 
jámborul az eő hivatallá szerént az inas a vagy a három apród
esztendőt bötsületessen ki töltötte, s az Bötsületes Tzéh által 

In Ungarn - im 18-19. Jahrhundert - haben die Zünfte 
der kleineren Marktflecken und Dörfer den zur Wanderung 
aufbrechenden Gesellen keine vorgedruckten, mit dem 
Stadtbild versehenen Kundschaften gegeben, sondern eine 
mit Hand gezierte, gemalte und geschriebene Einzelurkunde, 
womit der Lehrling zugleich auch freigesprochen wurde. 

Der Verfasser zeigt uns drei derartige Müllerzunft-
Kundschaften aus der Sammlung des Bakonyer Museums. 
Alle drei wurden von der Müllerzunft am unteren Laufe des 
Raab verliehen. Unseres Wissens sind dies die einzigen Doku
mente, die von dieser Zunftgemeinschaft erhalten blieben. 

Im Text der Kundschaften aus den Jahren 1777,1791 und 
1810 kann man die geographischen Grenzen der Zunftge
meinschaft, die vier Komitaten umfasste, gut erkennen, 
sowohl auch vieles über die eigenartigen Organisationformen 
der Müllerzünfte erfahren, aber sie enthalten interessante 
Daten auch bezüglich der späten Entwicklung der Zunamen 
der Müllermeister. 

In der reichgezierten Randornamentik der handgezeichne
ten Kundschaften sind viele derzeitige Produktionsmittel, 
Werkzeuge und Arbetisvorgänge der Müllerschaft dargestellt, 
u. A. das Mühlrad, die Mühlstange, das Obereisen, die Gosse, 
die Mühlpfandel, die Mühl-ВШе, der Kron-Hammer und 
noch viele Zimmermannwerkzeuge, die auch in dem Müller
gewerke gebraucht wurden. 

szabadnak mondatott, s fell szabadittatott, az meg tanult 
mesterségét szorgalmatossan gyakorolta, mellynek okáért 
minden Tzéhes helyekben lévő bötsületes M: Mester Tár-
soinknak adjuk ezen bötsületes Ifjút, kikhez képest minden 
Tzéhes helyeken az egész Magyar Sz: Korona alatt, tekinte
tünk kegyes ajánlásunkra nézve, az Mesterségben be fogyni, 
Malmot kezére adni miltóztatván, sőtt ha az szükség ug. 
hozná magával, az eő Vándorlásábon is, hozzá illendő segétsé-
gel, s oltalommal lenni, a fellebb titulált Urak, s Bötsületes M. 
Tár sóink ne terheltessenek: melly meg mutattandó jó akarat-
jókat mi is, hozzánk jövő Tanitványoival telhető módon 
vissza szolgálni ell nem mulatjuk, hasonló jó akarattal. Melly
nek nagyobb bizonyságára, s erősségére adtuk ezen Testimo
nális Levelünket bötsületes Tzéhünk szokott élő Petsétjével 
meg erősítvén, s ki adván Vághon 1 8 1 0 ^ Esztendőben Bol
dog Aszszony. havának 21-dik napján. 

P.h. 

(Bakonyi Múzeum, Veszprém. Lelt. sz. 56.184.1.) 

An einer der Kundschaften ist eine Szene dargestellt, wie 
man eben das Getreide in die Gosse schüttet. Die gestiefelten 
Müllerburschen tragen die zeitgenössische sog. müllerblaue 
ungarische Kleidung mit Schnurverzierungen. Die Kundschaf
ten liefern auch für die sich mit der Geschichte der Technik 
und Trachten Befassenden wertvolle Daten. 

Die bunte, volkstümliche Ornamentik der Urkunden 
gehört nicht zu den Produkten der provinzialen Kunst vom 
niedrigeren Niveau, sondern sie ist eine liebliche, fröhliche 
Sprosse der auch den Geist der grossen historischen Stil
richtungen annehmenden und diese schöpferisch weiterbil
denden Volkskunst. Die sich abwechselnd wiederholende 
Rankenornamentik am Rande der Kundschaft aus dem Jahre 
1777 beweist eindeutig, wie frisch die gesunde Renaissance in 
der Volkskunst weiterlebte, die aus dem Jahre 1791 mit ihren 
zart-süssigen Rosengirlanden zeigen schon die Merkmale des 
Rokoko und an der Kundschaft aus dem Jahre 1810 mit ihren 
den Linien der griechischen Vasen ähnlichen Verzierungen ist 
schon der Einfluss des Empire festzustellen. 

Anschrift des Verfassers: dr. Péter Nagybákay 
H-1014 Budapest, I. 

Tárnok u. 14. 

HANDGEZEICHNETE KUNDSCHAFTEN DER MULLERZUNFT 
AM UNTEREN LAUFE DER RAAB IM BAKONYER MUSEUM, VESZPRÉM 
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