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VESZPRÉM ÉS A KÉZMŰVESIPAR-TÖRTÉNETI 
KUTATÁSOK 

Bevezetés 

E vázlatos összefoglalásban a következő három fe
jezet keretében szeretném a címben megjelölt téma
kört a veszprémi múzeum megnyitásának 90-ik év
fordulója alkalmából megvilágítani: 
1. Veszprém város kézművesipar-történetének vázla

tos áttekintése, 
2. A veszprémi múzeum kézművesipar-történeti 

gyűjtő és publikációs munkássága, 
3. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi 

Akadémiai Bizottsága (VEAB) Kézművesipar-tör
téneti Munkabizottságának tevékenysége. 

- Az 1. fejezet rövid tanulmányban kísérli meg a vá
ros kézművesipar-történetének főbb adatait és a 
még feldolgozásra váró részfeladatok kidolgozásá
nak szempontjait bemutatni, 

- a 2. fejezet címe önmagáért beszél: a múzeumnak 
a kézművesipar-történet iránti folyamatos, intenzív 
érdeklődését és elkötelezettségét dokumentálja, 

- a 3. fejezet pedig a múzeum rendszeres gyűjtő, ku
tató és publikáló munkájából kinőtt veszprémi 
munkabizottság országos, sőt egy kicsit nemzetkö
zi tudományszervezési, forrásfeltáró, feldolgozó és 
publikációs tevékenységével foglalkozik. 

1. Veszprém város kézművesipar-történetének 
vázlatos áttekintése 

Veszprém város történetének átfogó monográfiájá
val sajnos még a mai napig adós a modern tudo
mányos hely történetírás. Annál jelentősebbnek kell 
tekintenünk a Veszprém megyei Levéltár Kiadványai 
sorozatában megjelent két művet: Gutheil Jenőnek az 
Árpád-kori Veszprémről írt, 1960-ban befejezett nagy 
munkáját,1 amely sok tekintetben túllépi a címben jel
zett időhatárt, és kitekintést nyújt egészen a mohácsi 
vészig, 1526-ig, valamint Hungler Józsefnek a török
kori Veszprémről 1986-ban megjelent könyvét.2 

Gutheil munkája fő eredményének azt tartja, hogy 
sikerült kutatásai révén Veszprémet a magyarországi 
városok között mint korban Esztergomot is megelőző 

püspökvárost és a magyar középkor Székesfehérvár
ral egyenrangú egyik legrégibb közigazgatási és kul
turális centrumát bemutatnia. 

A fennmaradt gazdag oklevélanyag ehhez képest 
sajnos csak elenyészően kevés adattal szolgál a város 
gazdaságtörténetére és ezen belül a kézművesipar ki
alakulására vonatkozóan. Ennek egyik oka talán ép
pen a város kiemelkedő egyházi és kulturális jellegé
ben rejlik. Ezért a korai kézművesipar is csak az egy
ház közvetlen vonzásában tűnik fel. Gondolunk itt a 
talán még a X. században alapított veszprémvölgyi 
apácamonostor XII. századi átírású alapítólevelében 
felsorolt mesteremberekre (halászok, ácsok, ková
csok, kádár, esztergályos3), akik ugyan még nem vá
roslakók voltak, hanem az apácarend birtokán dol
goztak, vagy a kolostor műhímző műhelyére, amely
ben a híres ún. magyar koronázó palást is készült, el
ismerten magas technikai és művészi színvonalon, 
kétségtelenül a XI. század elején.4 A Sédre települt 
egyházi tulajdonú malmokra is már a XI. századból 
vannak adataink. Ezenkívül pl. az 1295-ben említett, 
Veszprémben lakó Máté és az 1352-ben említett De
meter ötvösmester is kétségtelenül egyházi megren
delésekre dolgozott. Az előbbi V. István királynak is 
udvari aranyművese volt.5 

A Veszprém körüli ún. királyi szolgáló népekről is 
korán történik említés (csatárok = fegyverkészítők, 
fazekasok vagy gerencsérek, kovácsok, stb.6). Bene
dek varga 1304-ben, vagy Mikocha szabó 1352-ben 
már alighanem elsősorban a városlakók számára varrt 
lábbelit illetve felsőruházati cikket. Nyilván ezt a var
gát nevezi Gutheil később csizmadiának.7 (A csizma
dia itt minden bizonnyal lábbeli készítő vargát jelent, 
mert az önálló, speciális csizmadia mesterség csak a 
XVI-XVII. század fordulóján alakult ki a Kárpát-me
dencében, feltehetően török hatásra). 

A jelentősebb iparosodás a XIV. században indult 
meg. Egy 1415. évi oklevél már veszprémi hentesek
ről (valószínű, helyes fordításban mészárosokról8), tí
márokról, szabókról, ácsokról, kovácsokról, szaká
csokról, vargákról, molnárokról, sőt fürdőmesterről is 
említést tesz.9 Ezekre gondolhat Hungler, amikor arra 
utal, hogy bizonyos ipari foglalkozások képviselői 
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éppen 1415-ben mint „városi elemek" tanúként ve
hettek részt egy per tárgyalásán.10 1489-ben nyolc 
mészárszék működik a városban, így a fenti adatok
ból - ha nagyon hézagosan is - a város lakosságának 
létszámára, sot a céhes ipar meglétére és bizonyosfo
kú differenciáltságára is lehet indirecte következtetni. 

Ezt látszik alátámasztani Ádám Ivánnak a veszpré
mi székesegyházról írt könyvében11 található néhány 
utalás. E szerint Веке Kristóf, a veszprémi egyház
megye elsó - okleveles anyagra építő - krónikása 
említi az 1840-es években,12 hogy „a XV. század ele
jén, 1402-ben az iparosok oly szervezéséről történik 
megemlékezés, amelyből azt olvassuk ki, hogy a 
mesterségek űzői már nálunk is egyesülésbe álltak 
kölcsönös védelmi és kultúrai szempontok előmozdí
tására." Hogy a veszprémi kézművesek is már korán 
céhekbe szerveződtek, arra ismételten Ádám Ivánt 
idézhetjük, aki Веке Kristófra hivatkozva a követke
zőket írja: „... az erkölcsök szelídítésére, a fegyelem 
emelésére és a humánus viselkedés előmozdítására a 
mesteremberek egyesületekbe álltak, és rendes statú
tumokat alkottak. Az egyesület fennállásának biztosí
tására az egyház védelmi körébe álltak. Az egyházi és 
világi hatóság engedelmével és beleegyezésével a 
plébánia templomban oltárt választottak, vagy alapí
tottak, ahol hetenként külön istentiszteletük volt. 
Keddi napon tartották gyűlésüket, melyekben szoká
sos ügyeiket tárgyalták, a fiatalságot pedig ipari és 
vallásos oktatásban részesítették. - íme a veszprémi 
céhrendi szervezkedés kezdete. Bizonyságul annak, 
hogy a főtemplom oltárai közül igen sok ezeknek a 
céhrendi szervezkedéseknek köszönheti létét és fenn
tartását."13 

Веке „coetus"-nak nevezi ezeket az egyesületeket, 
amelyeket Ádám Iván - helyesen - „a céhrendi szer
vezkedés kezdetének" tart. Figyelemre méltó, hogy a 
céholtárok eszerint a Keresztelő Szent Jánosról elne
vezett és elpusztult „Szent Iván" plébánia egyházban 
lehettek, amely Gutheil szerint a várban, Kralo-
vánszky szerint a mostani Cserháton állott.14 

Веке Kristóf fenti megállapításait teljes bizonyos
sággal nem tudjuk mindenben elfogadni, de az olyan 
konkrét adat, mint pl. a keddi céhösszejövetelek és az 
az általános középkori városi szokás, hogy a céhek a 
város plébániatemplomában állítottak céholtárokat, 
igen meggyőzően hat. Ezzel együtt megállapítható, 
hogy Veszprém középkori céheiről sem tárgyi, sem 
érdemleges, hiteles írásos emlékek nem maradtak 
fenn. Kralovánszky Alán ennek okát abban látja, 
hogy a középkori Veszprémben nem is alakulhatott ki 
jelentősebb kézművesipar, részben a város - szerinte 
- gazdasági szempontból kedvezőtlen földrajzi fekvé
se, részben amiatt, hogy Esztergommal és Székesfe
hérvárral ellentétben itt nem telepedtek meg a kézmű
ipart és kereskedelmet felvirágoztató latinok (vallo
nok15). Ebből azt a következtetést vonja le Mályuszra 
is hivatkozva, hogy az egyházi és államigazgatási 
szempontból oly jelentős Veszprém a fentieken kívül 

az egyházi földesúri joghatóság miatt is már a késő 
középkor évszázadaiban megrekedt a mezővárosi fej
lődés fokán.16 Ezt a nagyon sarkított véleményét tom
pítani látszik néhány egyéb megállapítása, amely sze
rint a Szent Miklós egyházzal kapcsolatban a mik
lósszegi kovácsokról, a Keresztelő Szent János egy
házzal kapcsolatban a Séden dolgozó bőrműves var
gákról, a Szent Tamás templommal kapcsolatban az 
ácsokról és építészekről, a Szent Katalin egyházzal 
kapcsolatban pedig a szövőkről tesz említést, illetve 
azok jelenlétét sejteti.17 Ugyan kiknek épültek volna 
ezek az egyházak, ha nem a városlakóknak. 

A latin (vallon) hospesek jelenléte sem volt garan
cia a kereskedelem és ipar tartós fellendülésére. Ezt 
Esztergom példáján Szűcs Jenő is igazolja,18 bár két
ségtelen, hogy az egyházi földesuraság alá került vá
rosok polgári fejlődése valóban megtorpant a lakos
ság jobbágysorba jutása miatt, de ez Veszprém vonat
kozásában inkább már csak a XVII. század végétől 
kezdve jelentkezik markánsabban a város és a püs
pökség érdekellentétei tükrében. 

Veszprém város XV. századi virágzásának gazdag 
emlékei kétségtelen, hogy szinte nyomtalanul eltűn
tek. Fokozottan áll ez a céhek iratanyagára, hisz a tö
rök megszállás alá került Székesfehérvár, Esztergom, 
Buda, Pest, Szeged, Temesvár, stb. középkori céhei
ről is csak rendkívül szórványos adatok maradtak 
fenn. Csak a peremterületeken fekvőknek sikerült va
lamivel több emléket megórizniök (pl. Debrecen, Vá
rasd, Zágráb, Gyöngyös, stb.) céhszervezeteik közép
kori kontinuitásának laza bizonyítékaként. 

A veszprémi középkori céhekről már csak azért 
sem maradhattak fenn akár tárgyi, akár írásos emlé
kek, mert talán Magyarország leghányatottabb sorsú 
városa lett a török hódoltság alatt. 1552 és 1683 kö
zött ötször került török kézre, tehát tízszer cserélt 
gazdát és ezalatt a fényes, békés püspökvárosból 
folytonosan ostromlott, pusztuló katonai végvár lett.19 

A püspök is Sümegre menekült, és 1552-1628-ig ott 
székelt.20 A kézművesség azonban még ezek között a 
mostoha körülmények között sem szünetelteti tevé
kenységét, sőt a kényszerítő körülmények hatására ki
alakul a speciálisan végvári céhek szervezete. Ezek
ben a céhekben elsősorban a bőr- és vasipar mestersé
gei egyesültek, kielégítendő a végvári katonaság had
felszerelési szükségleteit: a szíjgyártók és nyergesek 
lószerszámot, a kovácsok patkót, a lakatosok zablát, 
kengyelt, sarkantyút, a csiszárok kardot gyártottak, de 
szükség volt természetesen a szűcsök, csizmadiák és 
szabók munkájára is. A céhek működésének kontinui
tását mutatja, hogy pl. a XVII. század közepén a Zala 
megyei Felsőpáhokba való Tik Pál Veszprémben ta
nulta ki a csiszármesterséget.21 

A végvári céhek rendtartásait - még ha azokat ere
detileg külön-külön a városi tanács, a világi, vagy 
egyházi földesúr vagy éppen maga a király adta is ki 
- a tényleges irányítással megbízott várkapitányok 
erősítették meg, adták ki véglegesen és felügyelték. A 
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dunántúli végvári céhek egymásnak adták át, vagy 
kölcsönözték céhszabályaikat. így a nagyvázsonyi 
szabók még 1691-ben is a „veszprémi végházban la
kozó nemes szabó céhbeli jámbor mesteremberektói ' ' 
kapták artikulusaikat.22 A végvári céhek iparűző tag
jai egyidejűleg rendszerint a várőrség tagjai is voltak, 
katonai fegyelem alatt állottak, neveikkel a zsoldlistá
kon is találkozunk. A nagyvázsonyi végházban „lako
zó és vitézlő" csizmadia, lakatgyártó szíjgyártó, csi
szár, szűcs és ötvös mesteremberek még jóval előbb 
1657-ben a kis-komáromi „végház" mestereitől sze
rezték rendtartásaikat.23 Valószínűleg ugyanezen a 
végvári láncolati úton jutott hozzá a veszprémi ko
vács, csiszár, szíjgyártó és nyerges céh is 1578-ban az 
első ismert XVI. századi céhleveléhez, amely a tiha
nyi vár hasonló céhétől származik.24 - A másik XVI. 
századi veszprémi céhprivilégium a lakatosoké, ame
lyet Nagyszombat városa állított ki 1584-ben.25 -
Mindez természetesen nem zárja ki annak a lehetősé
gét, hogy a városra annyira jellemző alapanyaggyártó 
bőripar, a tímárok és vargák mestersége még ezeknél 
is korábbi szabadalom-levelek alapján folyamatosan 
dolgozott a Séd vizén. Erre utal a vargacéhnek egy 
1725-ből származó irata, amely az 1473, 1596, 1600, 
1655 és 1699-es évekből származó „régebbi articulu-
sok" megerősítését említi,26 Vajkai Aurél egyik ta
nulmányára hivatkozva.27 Mivel ezek az évszámok 
pontosan megegyeznek az esztergomi vargák és tímá
rok privilégiumleveleinek dátumával,28 valószínű, 
hogy a veszprémiek kezdettől az esztergomiak rend
szabályai szerint éltek és míveltek. 

1696-ban a várőrség végleges megszűnésekor ké
szült összeírás29 szerint kereken 20 mesterségnévből 
képzett családi név szerepel - természetesen többszö
rösen - a vári és városi kimutatásokban (Bognár, Bor
bély, Csapó, Csiszár, Csizmadia, Gerencsér, Gomb
kötő, Kovács, Lakatgyártó, Molnár, Nyereggyártó, 
Ötvös, Pintér, Puskagyártó, Szabó, Szijjártó, Szűrsza
bó, Takács, Tobak, Varga, Vasáros.) 

Mindez azt mutatja, hogy a XVQ. századi Veszprém 
gazdasági életében a céhek lassacskán ismét visszazök
kennek eredeti békebeli szerepükbe és mint Hungler ír
ja: „nyomon követhető, hogy a várőrség lépésről-lépés
re polgáribb foglalkozásokra" kezd áttérni.30 

A már említett tímár, varga, kovács, csiszár, szij
jártó, nyerges és magyar lakatos céheken kívül a 
XVII. század derekától kezdve a következő céhek te
vékenységéről is tudomásunk van: 

Takácsok 164431 Gombkötők 167236 

Borbélyok 164932 Csapók 167537 

Szűcsök 165233 Német lakatosok 167638 

Molnárok 166334 (puskacsinálók) 
Csizmadiák 166535 Asztalosok 167739 

Szabók 
Tímárok 
Tobakok 
Bognárok 

168840 Fazekasok 170344 

169241 Vásárműves és 
169242 szűrszabók 170645 

169843 Külső molnárok 170846 

A XVIII. században főképpen az új igények és a 
békés építőmunka követelményeit kielégítő mestersé
gek képviselői alakítanak új céheket. Ekkor tűnnek 
fel a 

176752 

177953 

177954 

Csutorások 172647 Pintérek 
Német vargák 175348 Mészárosok 
Kalaposok 176549 Pékek 
(süvegesek) 
Német szabók 176650 Kapcások, 178155 

Ácsok, kőművesek, (harisnyakötők) 
kőfaragók 176151 kesztyűsök 

Részben az új német divat, részben a barokk kor 
lázas építő lendülete hívja életre ezeket a szervezete
ket. 

A XIX. század elején már csak mindössze három 
céh alakul: 

Német kalaposok 
Esztergályosok 
Kötelesek, szitások, kefekötők 

182056 

182457 

184658 

A többi mesterségek közül csak a török végleges 
kiűzése után, a századfordulón jelennek meg az aláb
bi mesterségek szabadalomleveleikkel: 

Meg kell itt említenünk, hogy a mészárosok és a 
Séd vizén működő molnárok céhszervezetei kétségte
lenül korábbi eredetűek, hisz a 8 mészárszék már a 
XV. században fennállt, így céhszervezetük bizonyá
ra már a középkorban is működött, a molnárok koráb
bi szervezkedése is valószínű, de a molnármesterség 
speciális jogi helyzete (szoros kapcsolatuk és függő
ségi viszonyuk a túlnyomóan egyházi földesurakkal) 
miatt ez hitelt érdemlően mégsem bizonyítható. - A 
vízigényes bőr- és gyapjúipar is - a helyi kedvező ter
mészeti adottságok miatt - alighanem céhszervezeti-
leg is jóval korábbi eredetű. A már fent említett tí
már-varga céh is valószínűleg az elsők között lehe
tett, és nemcsak a XV. század vége felé, hanem a ké
sőbb ismertetésre kerülő ún. Klauzál-féle 1848-as 
összeírás megjegyzése szerint - ha hihetünk neki -
már 410 évvel korábban, tehát 1438 körül fennál
lott.59 A gyapjúműves csapók rendtartásai pedig már 
1640-ben biztosan megvoltak, mert ekkor vették át 
tőlük a pápaiak.60 

Mint a fentiekből kitűnik, a XIX. század elején ke
reken 30 céh működhetett Veszprémben, és ez egy át
lagos, nagyobb magyar mezőváros akkori kézművesi
pari szintjének kb. meg is felel. 

Nem beszéltünk most itt szándékosan külön azok
ról a már említett nehézségekről, amelyek az egyházi 
földesuraság alatt álló püspöki városokban, így 
Veszprémben is, a polgári réteg gyorsabb, szabadabb 
kibontakozását és ezen belül a kézművesipar fejlődé-
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sét folyamatosan akadályozták, és arról sem, amit a 
kézművesipar alakulásának valós megrajzolásához a 
céhen kívüli, pejoratív értelemben kontár-iparnak ne
vezett számottevő tevékenység jelentett. Ezek szerepe 
és hatásai külön vizsgálandók. Igen fontos feladat, 
amely az eddigieknél sokkal több figyelmet érdemel 
egy-egy magyar mezőváros mindenkori gazdasági 
helyzetének megítéléséhez. 

Mindenesetre az említett kb. 30 céhszervezet csak 
egy irányszám. Hisz egyidejű működésük nehezen 
lenne bizonyítható, a fluktuáció folyamatos, egyfelől 
egyes mesterségek közös céhszervezetbe tömörülése, 
másfelől a több szakmát magukban foglaló céhszer
vezetek szakmánkénti önállósulása miatt. A Céhka
taszter pl. érthetően maximalista módon 37 szerveze
tet mutat ki61 (hogy lehetőleg semmi sem maradjon ki 
a felmérésből) és ennek alapján Bartócz is ezt a szá
mot vette alapul, de б is megállapítja, hogy ez ily mó
don kényszerű és ezért hibaforrásokat rejtő, statikus 
kezelése a kézműves struktúra statisztikai alapokon 
történő vizsgálatának.62 

Ezenkívül azt a szempontot is tüzetesebb vizsgálat 
alá kellene venni, hogy a kereken 30 céhszervezet 
hány egymástól független, idők folyamán specializá
lódott szakmát, mesterséget takar, mert ez a kézmű
vesipar differenciáltságának, fejlettségének egyik nél
külözhetetlen fokmérője. Ezt a számot Bartócz az 
egész megyére vonatkozóan 46-ban állapította meg,63 

de még figyelmesebb vizsgálódással és egyéb más 
szempontok tekintetbe vételével ez kb. 50-re is tehető 
(idő haladtával való tovább-differenciálódás folytán). 

A céhszervezetek - mint köztudomású - az idők 
folyamán szigorú rendi megkötöttségeikkel, szűklátó
körű makacs érdekvédelmi dogmáikkal a szabad piaci 
árutermelés és kereskedelem kerékkötői lettek. Nem 
tudtak a kibontakozó új, jelentős tőkeerőt igénylő ka
pitalista fejlődésbe átnőni, ezért megszüntetésük már 
az 1848^4-9-es polgári forradalom egyik fő célkitűzé
se volt. Ezt a hanyatlást mutatja, hogy a veszprémi 
céhek közül csak 10 újította meg vagy kérte új privi
légium kiadását a hatóságok kifejezett előírásai elle
nére.64 A céhrendszer megszüntetésének előkészületét 
szolgálta az ún. Klauzál-féle céhösszeírás, amelyet 
1948. máj. 20-án rendeltek el. Az összeírásból, ame
lyet Cseresznyés István főszolgabíró készített el, kitű
nik, hogy 1848-ban Veszprémben 26 céh működött, 
785 mesterrel (a magyar kalapos, kovács, német var
ga, csizmadia, magyar varga, szíjgyártó-nyerges, 
szűcs, csapó, gombkötő, kötéljártó-szitás-kefés, faze
kas, csutorás, asztalos-üveges, kőműves-ács-csere
pes, szabó, szűrszabó, takáts, lakatos-órás-pusjkás, 
esztergályos és bádogos, mészáros, pék, tobak, kesz
tyű- és harisnyakötő, posztós, molnár, pintér). Érde
kes, hogy a bognár, a borbély és a német kalapos céh 
nem szerepel a kimutatásban.65 

A város kézműveseinek etnikai összetételét vizs
gálva, az iparosság a XVII. század folyamán még 
szinte teljesen magyar volt66 és a református vallást 

követte. A céhek elnémetesedése és a katolikus elem 
megjelenése a nyugatról meginduló betelepülésekkel 
és a püspökség szigorú ellenreformációs intézkedése
ivel csak a XVIII. században kezdődik el, de a város 
iparűzőinek 60%-a még 1828-ban is magyar nemzeti
ségű.67 Ez talán még az eredeti magyar várőrség le-
származóival magyarázható, akik közül jó néhány el
szegényedett nemesember is beállt a céhekbe. Min
dennek pontosabb felderítése természetesen még sok
kal alaposabb, részletesebb kutatásokat igényel. 

Ugyancsak elmélyültebb kutatásokat és kiértéke
lést igényelne az a kérdés, hogy miért nem volt képes 
a veszprémi kézművesipar néhány speciálisan ki
emelt szakmája a XIX. század eleji viszonylagos fel
lendülése ellenére a manufaktúrák szervezeti formá
ján keresztül a modern kapitalista nagyipar tömegter
melésébe átnőni. Hiszen a helyi adottságok különösen 
három mesterségnél szinte tökéletesen adva voltak: a 
gyapjúiparban a csapóknál, a bőriparban a tobakok-
nál, ill. tímároknál és a faiparban a csutorásoknál68 (a 
nyersanyag: a gyapjú, a bőr, a gubacs, a szömörce, a 
fa, a technológiákhoz szükséges vízmennyiség, vala
mint a nagy létszámú kitűnően képzett szakem
bergárda rendelkezésre állott.) Történtek is kísérletek 
az iparcikkek iránti, folyton növekvő igények nagy
bani kielégítésére. Pl. 1798 és 1867 között a csutorás-
céh közel 400 000 db hadicsutorát szállított a Hadita
nács megrendelésére a hadseregnek.69 Jóllehet Fe-
renczy szerint 1846-ban még Veszprém „önti el" ... 
egészen Zala, Somogy és Fehér megyék nagyrészé
nek vásárait „és helyzeténél fogva is inkább iparűzés
re, mint tisztán kereskedésre vagy mezőgazdaságra 
van hivatva,70 és Fényes szerint is még 1851-ben is a 
kézművesség és a kereskedelem a város fő megélhe
tési forrása,71 nyilván a céhrendszer rég elavult szer
vezeti formáin túlmenően a közlekedési viszonyok 
kedvezőtlen alakulásában (a kiépült vasútvonal elke
rülte Veszprémet) és döntően a kereskedelmi tőke jó
formán teljes hiányában kell keresnünk erre a kérdés
re a helyes választ. 

Veszprém város kézműves iparosainak statisztikai 
adatai a XVIII-XIX. században már elég sűrűn nyo
mon követhetők. 

- 1715-ben még csak 109 „iparüzö' "élt a város
ban,72 

- 1720-ban már 18 céh működött, 115 „mesterrel" 
és három kereskedő; a lakosság 31%-a élt iparból 
és kereskedelemből,73 

- 1805 és 1813 között 25 céhben őszesen 1086 
„mester és legény" tevékenykedett Veszprémben 
és ezek közül az alábbiak számláltak 40-nél több 
tagot: csizmadia (105), magyar varga (52), csapó 
(214) fazekas (51), csutorás (53), asztalos-üveges 
(57), szabó-szűrszabó (80), molnár (46).74 

- 1828-ban Pálfy Ilona szerint75 55 szakmában 656 
„adózó iparos családfőt" írtak össze. Az adózó la
kosság 39,6%-г. volt iparűző, és 1402 fő élt iparból 
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(?). - Legtöbben voltak a csapók (223), a fazeka
sok (129) és a csizmadiák (105), 40 fölötti lét
számmal szerepeltek: a szabók (93), a kőművesek 
(80), a magyar cipészek (56), a csutorások (55), a 
szűcsök (41). 

- 1828-ra vonatkozóan IIa Bálint és Kovacsics Jó
zsef6 a fentiektói eltérő adatokat közölnek: 48 
szakmából 577 „iparost" + 21A „segédet", vala
mint 68 kereskedőt, ami a lakosság 38,27%-át te
szi ki szerintük. Csapóból 106 mester dolgozott, 
utánuk a fazekasok, vargák, szabók és csizmadiák, 
egyenként 50 vagy ennél is több taggal következ
tek. A két 1828-as összeírás-publikációinak szám
szerű adatai tehát nem egyeznek. Ilánál a 45 késes 
segédre vonatkozó adat biztosan téves. Ennek az 
1828-as összeírásnak a pontos kiértékelése tehát az 
egyik legfontosabb feladat. 

- 1846-ban Ferenczy János,77 a Kossuth alapította 
Iparegyesület folyóiratában a „Hetilap"-ban tette 
közzé „Veszprém iparstatisticája" című cikkét. 
Szerinte ekkor 57 szakmában 803 „mester", 835 
„segéd" és 260 „inas' ' dolgozott a veszprémi kéz
műiparban, összesen tehát 1838 fő, és ugyanakkor 
80 bolt működött. A statisztika feltűnően nem céh
centrikus, ami az Iparegyesület haladó szelleméből 
egyenesen következik. - A legnagyobb létszámú 
szakmák a következők voltak: csapó (500), csiz
madia (235), kőműves (204), fazekas (125), cipész 
(93), ács (82), magyar szabó (77), német szabó 
(71), asztalos (69), magyar varga (58), szűcs (52), 
csutorás (45), molnár (44), tobakos (29). 

- az 1848-as Klauzál Gábor-féle összeírásról78 már 
esett szó. Eszerint 26 céhszervezetben 785 „mester
embert' ' írtak össze és a legtöbb tagja a következő 
céheknek volt: csapó (233), csizmadia (117), faze
kas (71), magyar varga (49), szabó (45), német 
varga (35), szűcs (29), csutorás (26), tobak (21). 

Némi túlzásnak tűnik Cholnoky megállapítása, 
amely szerint: „Volt idő, mikor 300-nál több szűrsza
bó, ugyanannyi csizmadia, meg száznál több fazekas, 
majdnem annyi csutorás dolgozott a városban."79 Ez 
már önmagában kb. 800 fő! 

A fent felsorolt számadatok egyelőre sajnos csak 
tájékoztató jellegűek lehetnek számunkra, mivel az 
összehasonlítás lehetőségeinek legfontosabb kritériu
mai hiányoznak. (Van, ahol csak a mesterek szerepel
nek az összeírásban, máshol a legények és inasok is; 
csak a céhbelieket tekintették-e iparűzőnek, vagy ne
tán a céhen kívülieket (kontárokat) is? Mennyire 
megbízható egy-egy összeírás, mert az mindig az 
összeíró személyes lelkiismeretességétől függött; a 
%-os adatok mihez viszonyítottak, az adózók vagy a 
teljes lakosság számához? Az egész éven át dolgozó 
iparosok számát helyenként külön kimutatják, máshol 
kiderül, hogy jórészt csak féléven keresztül gyakorol
ták a mesterségüket.) A történeti statisztika kifinomo
dott eszközeivel ezeknek a nehézségeknek nagyrésze 

gondos további kutatások és mérlegelések során bizo
nyos fokig kiszűrhető, csökkenthető, de ez is egy to
vábbi, még hátralévő helytörténeti kutatási feladat. 

Az 1848-49-es polgári forradalom és szabad
ságharc elbukása után a céhrendszer még 1872-ig to
vább élt. Reformját, illetve felszámolását közben is 
sürgették, így a „veszprémi összes iparosok testüle
te" is emlékiratot készített 1867-ben „az iparügy ren
dezése tárgyában".80 

1872 és 1885 között a veszprémi kézművesek is ön
kéntes ipartársulatokba szerveződtek, 1885-től pedig az 
1884. évi ipartörvény életbeléptetésével megalakult az 
ipartestület. A veszprémi ipartestület első időszakának 
történetét (1885-1900) V. Fodor Zsuzsa két alapos ta
nulmányából ismerhetjük meg, majd az ugyanő tollából 
jelent meg a veszprémi iparosélet bemutatása a két vi
lágháború közötti időkből. 

Az ipartestület megalakulásakor 1885-ben 88 ipar
ágban 838 „önálló iparost", 227 „segédképp dolgozó 
iparost' ' és 25 mesterségét nem folytató iparost írtak 
össze, ezenkívül még 510 segédet és 340 tanoncot re
gisztráltak, összesen 2028 főt, amely számban termé
szetesen most már a 87 kereskedő, 39 szatócs és 33 
korcsmáros is beleszámítódott. Még mindig feltűnően 
nagy a csizmadiák (84), az ácsok (84), a csapók (69), 
a szabók (51) és a fazekasok (44) száma.81 

1900-ban a város 14 114 főnyi lakosából 2155 ke
resőt és 2604 eltartottat, összesen 4759 főt soroltak az 
iparral foglalkozók közé.82 

A XX. század első két évtizedének története sajnos 
még feldolgozatlan, de a két világháború közti idő
szak immár inkább kisiparnak nevezhető kézműves
ségéről újból érdekes képet kaphatunk: 

1920-ban Veszprémben a 15 586 lakosból 4986-an 
1930-ban pedig a 17 792 lakosból 5437-en foglalkoz
tak iparral.83 Ezek a statisztikák már teljesen új ágaza
ti meghatározások szerint készültek, így részletes 
összehasonlításra nem nyílik mód, de számos újabb 
foglalkozás is megjelenik már, mint a szállodások, 
kávésok, fényképészek, bérautósok stb. 

1885 és 1900 között az ipartestület kétszer, illet
ve háromszor is költözött. 1885-ben az ún. tűztorony, 
vagy „vigyázótorony" tövében az 1811 és 1814 kö
zött eredetileg fecskendőháznak, azaz tűzoltószertár
nak épült szép copfstílusú épületből városháza lett, 
majd a XX. században az ipartestület is ideköltözött 
és a mai napig itt székel. 1933-ban helyezték fel rá a 
köralakú pajzsba foglalt városcímert, valamint az ipa
rosság jelvényeiből összeállított kompozícióban a fö
lötte lévő két kisebb kerek jelvényt, valamint közepé
re még följebb egy jóval nagyobb, zászlót utánzó, 
empire stílusú pajzsban ugyancsak a kézművességet 
szimbolizáló szerszámokból és termékekből álló ipa
roscímert.84 
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A kézművesipar tehát kisiparrá alakult, súlya két
ségtelenül sokat csökkent, összetétele is alaposan 
megváltozott, de azért Cholnoky szerint még 1938-
ban is 92 cipész, 50 csizmadia, 52 szabó, 13 női sza
bó, 33 kőműves, 18 ács, 27 asztalos, 12 bádogos és 
13 szobafestő dolgozott a városban.85 

A második világháború és az azt követő nagy tár
sadalmi, gazdasági és főleg technikai átalakulás a kis
ipar sorsát mondhatni véglegesen megpecsételte. 
Egy-egy szakma még esetleg - átvészelve a szociali
zálás hosszú időszakát is - a szolgáltató-javító szférá
ba csúszva fennmaradt, néhány pedig az iparművé
szet és népművészet irányába eltolódva ma már telje
sen más funkciót tölt be. Szerepük ilyenformán a la
kosság alapszükségleteinek kielégítésében jóformán 
teljesen megszűnt. 

2. A veszprémi múzeum kézművesipar-történeti 
gyűjtő és publikációs munkássága 

1903-ban, éppen 90 évvel ezelőtt jelent meg Paur 
Ödön jelentése a „Veszprém vármegyei Múzeum 
Egylet állapotáról". Ebből kiderül, hogy már 30 évvel 
korábban, 1873-ban jegyzőkönyvileg kimondatott 
„egy vármegyei múzeum megalapítása",86 de számos 
gátló körülmény miatt az egylet alakuló ülésére csak 
1902. november 3-án került sor. A múzeum tárgy-ál
lományának alapját Mihálydy János bakonyszentlász-
lói plébános gyűjteménye vetette meg. Ezután mind
járt meg is kezdődött a rendszeres gyűjtő munka a 
megválasztott igazgató, Laczkó Dezső piarista tanár 
irányításával. Kérdőíveket bocsátottak ki a megye 
községeibe, amelyeknek IX. pontja többek között már 
arra is rákérdez, hogy „van-e bíróláda, bíró jelvény, 
régi zászló, régi pecsétnyomó, ... vagy czéhladcC a 
községben. 

Nem tudjuk pontosan melyek voltak a legelőször 
bekerült céhtárgyak a múzeumban. Mindenesetre Pa
ur jelentése szerint a csizmadia ipartársulat a múze
umnak beadta „a Ferdinánd császár által aláírt, bá
dogdobozban elhelyezett céhlevelét és 12 db régi 
könyvet."87 

Már Laczkó Dezső életében, hű munkatársa és ba
rátja - majd Laczkó 1932. évi halála után utódja -
Rhé Gyula (1871-1936) figyelt fel az egyre jobban 
elsorvadó kisipar elkallódásnak kitett emlékeire. A 
Veszprémi Hírlap hasábjain eredményesen hívta fel 
erre a város és megye közönségének a figyelmét. 
Nagy szükség is volt ekkortájt az ilyen éberségre, 
mert a céhek 1872-ben történt végleges, hivatalos 
megszűnte után a céhemlékek országszerte vagy va
lóban elpusztultak, vagy jórészük avatatlan felvásárló 
üzletelők kezére került és még csak szerencsésnek 
mondható, hogy éppen Veszprém megyéből ezek egy 
jelentős része vétel útján Budapestre, az országos 
gyűjteményekbe eljutott (Magyar Nemzeti Múzeum, 
Néprajzi Múzeum, Iparművészeti Múzeum). De ezt 

követően is sok szép darab bukkan fel - szinte a mai 
napig - egyes magángyűjteményekben. 

Rhé Gyula aktivitásának köszönhetően került be a 
múzeumba az utolsó veszprémi csutorás mester, Illik-
mann József teljes műhely-felszerelése és -berendezé
se, amellyel az egyik legspeciálisabb és jelentősebb 
veszprémi magyar kézműves mesterség komplett tár
gyi együttesét mentette meg az utókor számára,88 de 
már korábban is - az 1929-30-i jelentés szerint 11 
halászati szerszám, az 1930—31-i jelentés szerint pe
dig vétel útján „különböző céhemlékek' ' kerültek be 
a múzeumi gyűjteménybe.89 A tárgyi céhemlékek szá
ma tehát egyre szaporodott és a bekerült ládák tartal
ma - a céhiratok - egy máig meglévő és később pre
cízen leltárba vett céhtörténeti adattár alapjait vetet
ték meg. A Malonyay Dezső-féle „A magyar nép mű
vészete" című hatalmas, alapvető munka 4. köteté
ben már egy kialakult nagyszabású céhkancsó- és 
céhláda-gyűjtemény képét közli.90 így tehát - ha némi 
túlzás is van benne - igazat kell adnunk Fettich Nán
dor megállapításának, amelyet a Rhé Gyuláról írt 
megemlékezésében olvashatunk, hogy Rhé Gyula új
ságcikkeiben „a sorok között finoman elrejtve ott volt 
a figyelmeztetés a veszprémiek számára, hogy régisé
geiket adják be megőrzésre a múzeumba. Ilyen agili
tás mellett nem csoda, hogy a veszprémi múzeum 
céhláda-, céhpecsét- és céhemlék-gyűjteménye a leg
gazdagabb az országban."91 A kézművesipar-törté
neti, valóban igen gazdag gyűjtemény alapjainak le
rakása tehát elsősorban Rhé Gyulának köszönhető. 

A múzeum második igazgatójának 1936-ban bekö
vetkezett halála után Nagy László (1904-1978) vette 
át a múzeum vezetését. A nagyműveltségű, igen szé
les érdeklődésű körrel megáldott új igazgató nemcsak 
kitűnő régésznek, hanem néprajz-kutatónak, sőt tech
nikatörténésznek is bizonyult. Az 1925-ben felavatott 
múzeumépület92 mellé felépíttette az ún. Bakonyi-há
zat, Magyarország első, modern értelemben vett 
skanzen épületét. Ennek egyik helyiségében helyezte 
el üzemképes, eredeti formájában az utolsó veszprémi 
csutorásmester műhelyét, Veszprém iparos múltjának 
egyik legjellegzetesebb emlékét.93 Nagy László fi
gyelme a céhtörténeti vonatkozású tárgyi és írásos 
anyag szorgos gyűjtése mellett, különösen a textil- és 
bőrkészítés területére összpontosult. Elsősorban ebben a 
két szakmában nemcsak országos adatgyűjtést és kuta
tásokat folytatott, hanem főleg technikatörténeti szem
pontból vizsgálatait Erdélyre és a Balkánra is kiterjesz
tette. Nem véletlenül, hisz a Sédre, a patakvízre épülő 
két legtipikusabb másik veszprémi mesterség a csapóké 
és a bőrkészítő tobakoké és tímároké volt. 

Általános céhtörténeti kutatásai során a céhbehívó 
táblák speciálisan Magyarországon fennmaradt szo
kására ő figyelt fel legelőször. Adatgyűjtését ezen a 
területen igen széleskörűen indította el. О volt az el
ső, aki már szisztematikusan hozzálátott a Veszprém 
megyei céhes kézművesipar történetének anyaggyűj
téséhez és feldolgozásához. О vonta be ebbe a mun-
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kába barátját Bartócz József akkori veszprémi felső
kereskedelmi iskolai tanárt, aki később - mint látni 
fogjuk - számos értékes publikációval gazdagította a 
múzeum által megindított kézművesipar-történeti irá
nyú szakirodalmat és úttörője volt a forrásfeltárás és -
feldolgozás számítógépen történő megoldásának. 

Nagy László inspirálására született meg 1936-ban 
Pálfy Ilona igen érdekes tanulmánya is a Magyar Sta
tisztikai Szemlében Veszprém város adózó polgársá
gáról az 1828. évi összeírás szerint, amelynek gerin
cét az akkor is már oly szegényes, mégis jelentősnek 
tekintendő kézművesség körülményeinek vizsgálata 
alkotja.94 

Nagy László indította el tehát tulajdonképpen a ké
sőbbi, széleskörűvé terebélyesedett kézművesipar
történeti kutató és feldolgozó tevékenységet Veszp
rémben. Saját publikációira, sajnos, elég kevés ideje 
jutott, de megjelent publikációi időigényes, sokoldalú 
előkészítő kutatómunkáról, hallatlan lelkiismeretes 
alaposságról és igen magasfokú tudományos igényes
ségről tanúskodnak. Nagy László publikációi közül 
igen jelentős a Dunántúli Szemlében 1940-ben meg
jelent tanulmánya a magyar csutoráról, illetve a csu
torának és a csutorás mesterségnek külföldi kapcsola
tairól,95 valamint „A veszprémi tobakok' ' című tanul
mánya a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 
1981. évi számában. Ez utóbbi, melynek második, rö
videbb része sajnos már csak mint posthumus mű je
lenhetett meg 1985-ben,96 iskolapéldája annak az in
terdiszciplináris megközelítésnek, amellyel egy speci
ális kézműves mesterség mind gazdaság-, társada
lom-, technikatörténeti, mind pedig néprajzi szem
pontból egyaránt tökéletesen feldolgozható. 

Kitartó, szívós munkájával ő vetette meg az akkori 
Bakonyi Múzeum országos hírű néprajzi gyűjtemé
nyének alapjait. A kézművesség történetével kapcso
latos tárgyi és írásos anyag ugyanis egyértelműen a 
múzeum néprajzi gyűjteményébe került és csak elvét
ve fordult elő, hogy esetleg egy-egy darab a helytör
téneti, vagy inkább a művészettörténeti gyűjteménybe 
tévedt. A magyarországi múzeumok legnagyobb ré
szében is ez a gyakorlat alakult ki - bár előfordul az 
is, hogy a tárgy minőségétől, korától vagy várostörté
neti jelentőségétől függően, elég szubjektív mérlege
lés alapján - a néprajzi, művészettörténeti és helytör
téneti gyűjtemények egyaránt tartalmaznak kézmű
vesipar-történeti emlékeket. A néprajzhoz való beso
rolást kétségtelenül alátámasztja az a történelmi tény, 
hogy Magyarországon a céhszervezetek emlékei dön
tő többségükben leginkább csak a XVIII-XIX. szá
zadból maradtak fenn és erre az időszakra a céhek 
már jóformán teljesen elnépiesedtek a számtalan me
zővárosi és falusi céh megalakulásával. 

A népi kézművesség veszprémi és Veszprém me
gyei kutatásában jelentős szerepet játszott Vajkai Au
rél, kitűnő etnográfus is, aki elsősorban az olajütés, a 
bőrkikészítés és a népi építészet kérdéseivel, munka
módszereivel és történetével foglalkozott, és ezekkel 

kapcsolatosan számos értékes publikációja látott nap
világot.97 Nagy László távozása után egy időre a mú
zeum vezetését is б vette át, majd Szentléleky Tiha
mér viszonylag rövid ideig tartó igazgatósága után, az 
akkoriban megyei múzeumigazgatósággá szervező
dött veszprémi múzeum élére Éri István került. 

Eri István hamar átlátva a Veszprém megyei kéz-
művesipar-történet már eddig feltárt hatalmas anya
gának jelentőségét, kitűnő szervező készségével -
főleg külső munkatársak bevonásával - újra megindí
totta az intenzív gyűjtő, feldolgozó és publikáló mun
kát. A múzeumi néprajzos és történész munkatársa
kon kívül (Törő László, Hadnagy László stb.) Nagy-
bákay Pétert, mint külső munkatársat bízta meg az 
eddig összegyűjtött anyag felmérésével, számbavéte
lével és a még lehetséges további megyei gyűjtőmun
ka megszervezésével. 

Nagybákay Péter minden, az ország más gyűjtemé
nyeiben fellelhető olyan tárgyi céhemléket is felkuta
tott és számbavett, feldolgozott és publikált, amely a 
történelmi Veszprém megyében volt használatban, 
bárhol is őrizzék azt most. Sorrendben először a céh
pecsétnyomók, majd a behívótáblák, a céhkorsók és 
céhedények, azután a céhládák, céhzászlók, a céh
lámpák és minden egyéb céhjelvényes felszerelési 
tárgy, mint pl. bútorok, szállásjelvények stb. ismerte
tései jelentek meg a Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményeiben 1963 és 1972 között.98 Minden 
egyes publikáció bevezetése tartalmazta a tárgytípus 
szerepét és nemzetközi vonatkozásait is, majd ezt kö
vette a céhemléktárgyak pontos leíró lajstroma a 
megfelelő illusztrációkkal. Azóta ezt a rendszert kö
vetve több nagy vidéki múzeum vett erről példát, 
mint pl. Miskolc, Eger, Debrecen, Győr, Tata stb. 

Célszerűnek látszott a tárgyi anyaghoz szorosan 
kötődő írásbeli céhemlékek pontos számbavétele és 
feldolgozása is. Ennek első fázisa a számbavétel, 
ugyancsak Nagybákay Péter irányításával a veszpré
mi múzeum vonatkozásában szintén elkészült. Gya
korlatilag ezt a feladatot számos belső és külső mun
katárs (Dr. Scherer János, Wöller István stb.) segítsé
gével koncepcionálisan is teljesen önállóan Pesovár 
János külső munkatárs hajtotta végre, megteremtve a 
múzeum „Céh- és ipartörténeti dokumentációs Gyűj
teményét", amely a XVII. és XIX. század közé eső 
időszakot felölelve 2977 leltári tételszám alatt 3606 
iratdarabból áll. Ily módon a történelmi Veszprém 
megyében fekvő céhek tárgyi és írásos emlékeinek 
teljeskörű állaga összeállt, tekintettel arra, hogy még 
arról is gondoskodás történt, hogy az Országos Levél
tárban99 és a Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattá
rában100 őrzött, esetleg máshol fellelhető Veszprém 
megyei céhtörténeti iratanyagok, elsősorban termé
szetesen kiváltságlevelek is bedolgozhatok legyenek 
a végleges összeállításba. Sőt a két legfontosabb or
szágos céh-kimutatásban: a Szádeczky101 és Eper-
jessy102-féle céhlajstromban szereplő olyan iratok is 
figyelembe legyenek véve, amelyek az eddigiekben 
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különböző okok miatt (pl. mert időközben elpusztul
tak, megsemmisültek) nem jöttek számításba. 

Ezek után történt meg Nagy László javaslatára, 
Bartocz József szakmai irányítása mellett, Eri István 
szervezésében a történelmi Veszprém megye kereken 
140 céhszervezete összes feltalálható tárgyi és írásos 
céhemlékének számítógépes úton történő próba ösz-
szeállítása és feldolgozása, amely azután a későbbi 
országos Céhkataszter néven közzétett és közismertté 
vált hatalmas forrás-korpusz mintájául szolgált. A 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság tehát folya
matosan foglalkozott a kézművesipar-történet szerve
zeti kereteit jelentő céhtörténeti anyag egyre intenzí
vebb begyűjtésével, számbavételével, leltározásával 
és publikálásával, előkészítve ezzel a talajt hasonló, 
országos szintű forrásfeltáró, kutató, feldolgozó és 
publikációs tevékenység megteremtéséhez. Időköz
ben, 1971-ben megjelentette a belföldi és az egyre fo
kozódó külföldi idegenforgalmi érdeklődés kielégíté
sére Nagybákay Péter gazdagon illusztrált, rövid ösz-
szefoglaló könyvecskéjét „Céhek és céhemlékek 
Veszprém megyében" címmel, részletes németnyel
vű összefoglalással ellátva.103 

Itt kell megemlékeznünk azokról a kiállításokról is, 
amelyek céhtörténeti anyag bemutatását célozták és 
nemcsak a város és a megye közönsége részére, ha
nem az egyre fokozódó bel- és külföldi idegenforga
lom igényének kielégítésére is: 

1966 októberében nyílt meg a „Veszprém város 
céhtörténeti emlékei" című kiállítás a veszprémi Ba
konyi Múzeumban, (1. ábra) 1967 júniusában a nagy
vázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeumban az ún. 
Schuhmacher-házban a nagyvázsonyi céhek emlékeit 
bemutató kiállítás a „céhszobában", (2. ábra) amely
hez egy kompletten berendezett működőképes takács
műhely is csatlakozott, később pedig a külön mellék
épületben egy teljes rézműves műhellyel egészült ki 
ez az együttes, mely utóbbit Égető Melinda etnográ
fus ismertetett a múzeumi évkönyben.104 Még ugyan
ez év júliusában „Céhemlékek Veszprém megyéből" 
címmel reprezentatív kiállítás nyílt meg az igazgató
ság tihanyi múzeumában. (3. ábra) Hosszabb szünet 
után az ún. életmód bemutató szempontok figye
lembevételével került sor olyan iparos kiállítás 
megrendezésére, amely elsősorban a XX. századi, 
újabban kialakult kisipari szakmákra helyezte a fő
súlyt (bérautós, fényképész stb.). Rendezője V. Fo
dor Zsuzsa volt. (4. ábra) Végül 1992-ben újból 
sorra került egy reprezentatív Veszprém megyei 
céhtörténeti kiállítás megnyitása, Törő László ren
dezésében. (5. ábra) 

A szakirodalom gazdagítása sem maradt el a 
Veszprém Megyei Múzeumi Közleményekben, mert 
Nagy Lászlónak a tobakokról írt kitűnő tanulmányán 
és Nagybákay Péternek a céhtárgyakat bemutató ta
nulmánysorozatán kívül megjelentek Bartocz József 
cikkei a veszprémi csutorásokról, a Veszprém megyei 
céhek egymásnak átadott céhszabályzatairól és a kéz-

1. ábra. Részlet a „Veszprém város céhtörténeti emlékei" с 
kiállításról. Veszprém, Bakonyi Múzeum 1966. október. 

Abb. 1. Teil der Ausstellung „Zunftgeschichtliche Denkmäler der 
Stadt Veszprém". Veszprém, Bakonyi Museum, Oktober 1966 

2. ábra. Részlet „Nagyvázsonyi céhemlékek" с. kiállításról. 
Nagyvázsony, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1967. 

Abb. 2. Teil der Ausstellung „Zunftdenkmäler aus Nagyvázsony". 
Nagyvázsony, Ethnographisches Freilichtmuseum, 1967 

művesipari struktúra Veszprém megyei kialakulásá
ról.105 Ezen kívül Nagybákay Péter a Rába alsó folyá
sán működő molnárcéh bizony ságleveleiről,106 Fodor 
Zsuzsa pedig - mint már előzőekben említettük - a 
veszprémi ipartestület első évtizedeinek történetéről 
és a veszprémi iparosság két világháború közti hely
zetéről írt három hézagpótló értékes cikket.107 
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3. ábra. Részlet a „Céhemlékek Veszprém megyéből" с kiállításról. Tihany, Múzeumi 
kiállítóhely az apátság épületében, 1967. július 

Abb. 3. Teil der Ausstellung „Zunftdenkmäler aus dem Komitat Veszprém". Tihany, 
Museum und Ausstellung in dem Gebäude der Abtei, Juli 1967 

A veszprémi - immár a Laczkó De
zső nevét viselő - múzeum aktív kéz-
művesipar-történeti érdeklődése tehát 
a mai napig sem lanyhult, s mint a 
veszprémi kézművesség vázlatos törté
nete, valamint a megye sűrű céhháló
zatának gazdag tárgyi és írásos emlé
kei mutatják, erre a speciális profilra 
valóban hivatott is. Ezért nem véletlen 
az, hogy ebből, az ilyen irányú élénk 
múzeumi tevékenységből éppen 
Veszprémben nőtt ki az az észak-du
nántúli, majd rögtön országossá tere
bélyesedett kutató munkacsoport és az 
ezt segítő széleskörű háttérmozgalom, 
amely főfeladatának az ország kézmű-
vesipar-történetének interdiszcipliná
ris, szisztematikus felderítésére és fel
dolgozására vállalkozott. 

4. ábra. Részlet a „Kisiparos életmód-kiállítás"-ról. Bakonyi Múzeum, Veszprém, 1989. 
Abb. 4. Teil der Ausstellung „Lebensweise der Gewerbetreibenden". Bakonyi Museum, 

Veszprém, 1989 

5. ábra. Részlet a „Mesterek, segédek, inasok - Céhesélet Veszprémben" с kiállításról. 
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1992. 

Abb. 5. Teil der Ausstellung „Meister, Gesellen, Lehrlinge - Zunftleben in Veszprém". 
Laczkó Dezső Museum, Veszprém, 1992 

3. A Veszprémi Akadémiai 
Bizottság Kézművesipar-történeti 
Munkabizottságának tevékenysége 

1971 áprilisában a Veszprém Me
gyei Múzeumi Igazgatóság meghívá
sára 30 muzeológus, történész és levél
táros szakember - az ország egész te
rületéről - tanácskozásra ült össze a 
Veszprém megyei Nagyvázsony kasté
lyában. Felismerve, hogy a hagyomá
nyos kézművesipar, mint a társadalom 
szükségleteinek számottevő kielégítője 
a XX. század végefelé a második nagy 
technikai forradalom következtében 
már szinte teljesen elenyészett, és im
már történelmi kategóriává lett, fon
tosnak és indokoltnak találták a kéz
művesipar történetének mint önálló 
komplex stúdiumnak a létjogosultságát 
és aktualitását. Megvitatták a kézmű-
vesipar-történetre vonatkozó eddigi 
kutatások helyzetét, forrásainak, tárgyi 
és írásos emlékei felmérésének, feltá
rásának és publikálásának lehetőségeit, 
és célul tűzték ki, hogy valamilyen le
hetőséget teremtsenek az eddig elég 
mostohán kezelt kutatások országos 
fórumának megoldására, a mozaiksze
rűen szétszórt, különböző szempontú 
kutatások összehangolására, a kutatási 
módszerek és eredmények hazai, majd 
esetleg későbbi nemzetközi tapasz
talatcseréjére. Erről szóló beszámoló
juk a Veszprém megyei Múzeumi és 
Helytörténeti Tájékoztató 1971. évi 4. 
számában meg is jelent.108 
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Az ekkor spontán létrejött és kezdettói tevékenyen 
működő, önkéntes munkaszervezet a Veszprémi Aka
démiai Bizottság (VEAB) megalakulása után nyerte 
el jelenlegi formai kereteit, mint a jelenleg immár 20 
éves MTA Veszprémi Területi Bizottsága Törté
nettudományi Szakbizottságának Kézművesipar-tör-
téneti Munkabizottsága. A 10-15 fős szűkebb munka
bizottság tagjai között az időközben sajnos már el
hunyt Nagy László, Nagy Lajos és Bartócz Józsefen 
kívül olyan szakemberek irányították, helyesebben 
fogták össze hosszabb-rövidebb ideig a több mint 100 
főre emelkedett magyarországi kézművesipar-törté-
nettel foglalkozó muzeológusokból, gazdaság-, társa
dalom-, technika-, jog- és művészettörténészekből, 
levéltárosokból, könyvtárosokból és helytörténészek
ből álló kutatógárdát, mint - többek között - Bácskai 
Vera, Bodó Sándor, Dóka Klára, Domonkos Ottó, 
Eperjessy Géza, Éri István, Heckenast Gusztáv, Kiss 
Mária, Nagy Zoltán, Nagybákay Péter, Somkuti Éva, 
Vörös Károly, stb. 

A példamutatóan interdiszciplinárisnak minősíthe
tő együttműködés jegyében lezajlott nagyvázsonyi ta
nácskozás tehát tulajdonképpen már előre felvázolta a 
munkabizottság közeli és távlati terveit és feladatait. 
Legfontosabbnak, sorrendileg is elsőnek - termé
szetesen - a forrásfeltárások, azok rendszerezése és 
publikálása minősült. 

a) Forrásfeltárások 
A Kézmüvesipar-történeti Munkabizottság forrás

feltárásokban első, legjelentősebb eredménye - min
tául véve a Veszprém megyei céhemlékek számítógé
pes próba-feldolgozását - az 1975-76-ban megjelent, 
a humán tudományok területén Magyarországon úttö
rő módon számítógépes módszerrel összeállított, két
kötetes ún. Országos Céhkataszter volt, amely ma 
már alapműnek számít és „A magyarországi céhes 
kézművesipar forrásanyagának katasztere" címet vi
seli. Ez kb. 220 mesterség kereken 1000 településen 
működő, több mint 4500 céhszervezetének összes fel
lelhető tárgyi és írásos emlékét tartalmazza, topográ-
fikus, szakmai és kronologikus rendszerben, az őrző
helyek pontos feltüntetésével. - A kataszter segédle
teként ugyanebben a kötetben Nagy Lajos összeállítá
sában 3 nyelvű, magyar-német-latin mesterségnév
szótár is található, amely azóta már - sajnos még nem 
végleges formában - 11 nyelvűre bővült, és így feltét
lenül nemzetközi érdeklődésre tarthat majd számot. -
Ugyancsak a céhkataszterben található a Domonkos 
Ottó által összeállított Kézművesipari műhely- és 
szerszámkataszter is, amely 56 őrzőhely 97 mestersé
get reprezentáló szerszám- és műhelyfelszereléséről 
adott rövid áttekintést, és ösztönzője lett az éppen 
már meginduló, megyénként összeállításra kerülő, 
gyűjteménykatalógusok formájában megjelenő, rész
letes Kézművesipari műhely- és szerszámkataszter
nek. A céhkataszter köteteit Éri István, Nagy Lajos és 

Nagybákay Péter szerkesztette, de maga a hatalmas 
anyaggyűjtés, a kérdőívek kitöltése 80 lelkes, önkén
tes szakember többéves kollektív munkájának ered
ménye. 

A munkabizottság második jelentős forrásfeltáró 
kiadványa az ún. Limitáció vagy Arszabáskataszter 
volt, amely 1986-ban jelent meg alapos, főképp levél
tári előkészítés után ugyancsak két kötetben „A ma
gyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 
1463-1848" címmel. A szintén számítógépes úton 
összeállított jelzetkataszter, amelyet Domonkos Ottó, 
Kiss Mária és Nagybákay Péter szerkesztett - bár a 
céhkataszterre épült - bizonyos szempontból már túl
lépi a szorosan vett kézművesipar-történet kereteit és 
kitekintést ad az általános magyar gazdaságtörténet 
irányába is. 28 közintézmény közel 3800 adatlapjáról 
kereken 17 000 adatot tartalmaz a 37 munkatárs által 
összegyűjtött anyag. A területi hatály topográfiai 
rendjében összeállított, összes adatot tartalmazó alap
kötetét a 2. kötet különböző rendező elvek szerint el
készített mutatói egészítik ki. 

Mindkét, 2-2 vaskos kötetes nagy forráspublikáció 
matematikus program-készítője Lukács Márta volt, és 
mindkét kataszter a Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézeté
nek ingyenes gépóra nyújtási támogatásával jöhetett 
létre és a Művelődési Minisztérium TUKUFA, illetve 
a „Kulturális és történelmi értékeink feltárása, nyil
vántartása és kiadása' ' című kutatási program kereté
ben kapott jelentős anyagi támogatásnak köszönhető
en jelenhetett meg. (OTKA) 

A harmadik nagy forrásfeltáró és publikáló felada
tot a Magyarország kézművesipar-történetének válo
gatott bibliográfiája jelentette. A javaslatot még 
1972-ben Nagy László tette meg. A kereken 20 év le
forgása alatt - ugyancsak példamutató kollektív ösz-
szefogással - összegyűlt anyag hosszas szakmai viták 
után Domonkos Ottó és Nagybákay Péter szerkeszté
sében végre 1992-ben megjelenhetett. Az adatgyűj
tést közben - hosszabb-rövidebb ideig szüneteltetni 
kellett, míg azután 1989 és 1991 között a MTA Nép
rajzi Kutató Intézete és a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium anyagi támogatásával az előbbi intézet 
nevével fémjelezve megjelent, szakszerű bibliográfu
sok - Cserbak András és Gémes Magda - közremű
ködésével, korszerű számítógépes feldolgozásban. A 
kereken 5600 címszót tartalmazó 462 oldal terjedel
mű bibliográfiát igen részletes, terjedelmes, sokoldalú 
mutató egészíti ki, amely az eredetileg tervezett, vagy 
legalább is igényelt annotációt igyekszik pótolni. - A 
bibliográfia elvileg tartalmazza a kézművesipar szer
vezeti gazdaság-, társadalom-, jog-, technika-, nyelv-
és helytörténeti, főleg pedig néprajzi vonatkozású, 
Magyarországon sokszorosítás útján közzétett doku
mentumainak legnagyobb részét, gyakorlatilag 1990-
ig, valamint a mai Magyarország területén 1918 után 
megjelent, valamint az azóta a határainkon kívül bár
mely nyelven megjelent, a történelmi Magyarország 
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területét érintő publikációkat, de ez utóbbiakat termé
szetesen csak az adott lehetőségek határain belül. Itt 
kell megjegyeznünk, hogy a kiadó szervezetre való 
tekintettel a néprajzi jellegű szakirodalom bizonyos 
túlsúllyal jelentkezik a bibliográfiában, de ez a kéz
művesipar kiterjesztő értelmezését (specialisták, házi
ipar), valamint a magyarországi kézművesipar közis
mert elnépiesedését figyelembe véve indokoltnak is 
tekinthető. 

A forrásfeltáró és publikáló tevékenységek sorában 
negyediknek a Kézmüvesipar-történeti Műhely- és 
Szerszámkataszter következett, amelynek megvalósí
tását a Domonkos Ottó által a Céhkataszterben előze
tesen közölt adatok alapján a munkabizottság folya
matosan szorgalmazta. Ennek igen nagy jelentősége 
és bonyolultsága külön - a nagyvázsonyihoz hasonló 
szintű - tanácskozást igényelt 1987-ben Körmen
den.109 Itt a házigazda Nagy Zoltán egyetlen mester
ség, a kádárszakma szerszámkészletének és műhely
felszerelésének, sőt technika-, társadalom- és gazda
ság-történetének példamutató alapossággal való be
mutatásával indította el az ún. műhely- és szer
számkataszter praktikus megvalósíthatósága feletti 
vitát, amely azután későbbi, többszöri szakmai vita és 
mérlegelés után az ún. megyénkénti „gyűjteményka
talógus" műfajú megoldás kiválasztását eredményez
te. Ennek első próbakiadványa épp az 1992. évi VIII. 
Kézmüvesipar-történeti Szimpóziumra készült el 
nyomtatásban. Szerzője Nagy Zoltán. A Vas megyét 
felölelő gyűjteménykatalógus 80 oldal terjedelemben 
több mint 20 000 tárgyat és 53 szakmát ölel fel. Az 
országos kataszter a jelek szerint ebben a formában 
megyénként, fokozatosan reálisan megvalósíthatónak 
látszik. 

b) Belföldi országos szimpóziumok 
A forrásfeltárások és publikációik megvalósításá

val párhuzamosan - sőt azokkal gyakran szoros ösz-
szefüggésben - a kézmüvesipar-történeti kutatások 
szervezettebbé tételét, ösztönzését, koordinálását, az 
információáramlás és tapasztalatcsere megkönnyíté
sét szolgálták azok a fórumok, amelyeket a munkabi
zottság országos kézmüvesipar-történeti szimpóziu
mok formájában kb. általában 2 évenkénti rend
szerességgel erre a célra megrendezett. Eddig 8, rend
szerint 2 napos ilyen belföldi szimpózium megrende
zésére került sor (7 Veszprémben, 1 Fertődön), 
egyenként 50-60 résztvevővel és 20-30 rövid előa
dással vagy referátummal. 

Az 7972. évi I. szimpózium természetesen elsősor
ban a kézmüvesipar-történeti kutatások tárgyának, 
főbb szempontjainak és határainak meghatározásával 
foglalkozott, vizsgálta a társadalom- és gazdaságtör
téneti, technikatörténeti, valamint közízlést formáló 
művészettörténeti vonatkozásait.110 

Az 1973. évi II. szimpózium homlokterében a már 
elkészült, de még kiadatlan állapotban lévő céhka

taszter bemutatása állt. Ugyanakkor már ennek fel
használásával készült referátumokra, valamint a ka
tasztert kiegészítő mesterségnévszótár megvitatására 
is sor került, egyéb kutatási beszámolók mellett. 

Az 7976. évi III. szimpóziumon, Fertődön a már 
megjelent céhkataszter értékelése, az árszabáskatasz
ter elkészítésének felvetése, végül a magyarországi 
szabad királyi városok, mezővárosok és falvak kéz
művesiparának sajátosságai alkották a fő témakörö
ket. 

Az 7950. évi IV. szimpózium 3 fő témakört ölelt 
fel: 1. Gazdaságtörténet - Kézművesipar-történet -
Céhtörténet. 2. Magyarországi árszabások. 3. Önálló 
kutatási beszámolók. 

Az 1984. évi V. szimpózium tematikája a magyaror
szági kézművesipar helyzetének vizsgálata volt a tö
rök hódoltság idején (XVI-XVII. század) és újjászer
veződése a hódoltság után, valamint a fócéhek és céh-
filiák kialakulása. 

Az 1988. évi VI. szimpózium a „Kézműves és a tár
sadalom" főcím alatt a kézművesség vagyoni és tár
sadalmi helyzetét elemezte. 

Az 1990. évi VII. szimpózium szakosított témája 
„Vállalkozó kézművesek, kisiparosok a századfordu
lón" főcím alatt a falusi ipar, az ipari szakoktatás és 
az állami ipartámogatás kérdéseit taglalta. 

Végül az 7992. évi VIII. szimpózium előadásai és 
referátumai az alábbi témák köré csoportosultak: a 
kézművesipari termékek forgalma és a hatóságok, il
letve a kézművesipari műhely- és szerszámkataszter 
Vas megyei részének bemutatása és a műhely- és 
szerszámkataszter további kiépítésének megvitatása. 

A VII. és VIII. szimpóziumra már a határainkon 
kívüli magyar, vagy magyarul értő és beszélő kutató
kat is meghívta a munkabizottság, így ezeken a Felvi
dékről, Szlovákiából, Kárpátaljáról, Ukrajnából és 
Erdélyből, Romániából is részt vett jó néhány elis
mert régebbi és ifjú kutató is. Legtöbbjük értékes elő
adással egészítette ki az amúgy is az egész Kárpát
medencére kiterjedő kézmüvesipar-történeti kutatá
sok eddigi eredményeit. 

A szimpóziumok megrendezésénél egyre határo
zottabban merült fel az igény arra, hogy az lehetőleg 
egy-két pontosan körülhatárolt, előre meghatározott 
téma megtárgyalására összpontosítson. Ez a konkrét 
témára koncentráló törekvés kétségtelenül a tudo
mányos színvonal fokozatos javulását és a megjelölt 
témakörben a kutatások eredményességét mozdítja 
elő. Ez a tendencia sem kívánta azonban kizárni an
nak a lehetőségét, hogy egyes kutatók egyes szak
mákról, saját speciális kutatási területükről, vagy 
munkamódszerükről a szimpózium befejező szaka
szában önálló beszámolóikat megtarthassák. 

c) Nemzetközi szimpóziumok 
A munkabizottság - figyelemmel a feltárt forrás

anyag szoros összefonódására a szomszédos országo-
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kéval, valamint az egységes európai céhrendszernek, 
különösen a legényvándorlások során kialakult évszá
zados állandó nemzetközi kapcsolataira - célszerűnek 
találta a kézművesipar-történeti kutatások nemzetközi 
fórumon történő megvitatását. Ennek érdekében, 
majd a továbbiakban a már kialakult nemzetközi tu
dományos kutatással való szorosabb kapcsolattartás 
céljából, 1978-ban megrendezte I. nemzetközi szim
póziumát, amelyet 1982-ben a II. és 1986-ban a III. 
követett. Ezeken 15 külföldi országból (Ausztria, 
Belgium, a volt Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, 
a volt Jugoszlávia, a volt Kelet- és Nyugat-Németor
szág, Lengyelország, Nagybritannia, Románia, Svájc, 
Svédország, a volt Szovjetunió és az USA) kereken 
100 kutató vett részt, és 90 előadást tartott az ott meg
jelent magyar résztvevőkén kívül. 

Az /. nemzetközi szimpózium fő témái: a legény
vándorlások nemzetközi jelentősége, a céhemlékek és 
jelvények nemzetközi összefüggései és végül a kelet
közép-európai kézművesipar kései XVIII-XIX. szá
zadi céhszervezetei voltak. 

A //. nemzetközi szimpóziumon a fő téma a kézmű
vesség és az ipari forradalom volt, de ezen belül a le
génymozgalmak és vándorlások, valamint a falusi és 
mezővárosi ipar helyzetének vizsgálata is alapos 
megvitatásra került. 

A ///. nemzetközi szimpózium fő témakörei a követ
kezők voltak: A kézművesség és a kézműves a gazda
sági és társadalmi életben; 

Migráció és mobilitás; végül 
Céh - város - állam. 

d) Publikációk - nemzetközi kapcsolatok 
A munkabizottság a bel- és külföldi szakmai érdek

lődés figyelembevételével arra törekedett, hogy a 
szimpóziumokon elhangzott előadások, referátumok 
és esetleges viták publikációjára is sor kerüljön. Ez 
mindmáig hiánytalanul sikerült. így eddig 7 belföldi 
és 3 nemzetközi szimpózium teljes anyaga nyomta
tásban is megjelent. A VIII. szimpózium anyagának 
szerkesztése kb. 30 referátummal folyamatban van. 
Az eddig összesen 12 kötet (a II. és III. nemzetközi 
szimpózium anyaga 2-2 kötetben jelent meg) össze
sen több mint 300 előadást tartalmaz. A külföldieké 
természetesen saját nyelvükön, helyesebben a 3 hiva
talos nyelv, a német, francia, vagy angol egyikén, és 
ezenkívül magyarul, a magyaroké pedig a nemzetközi 
szimpóziumok vonatkozásában az egyik előbbi ide
gen nyelven is olvasható. - Ezek a szimpóziumokról 
kiadott kötetek az elhangzott előadások teljes szöve
gét tartalmazzák, többnyire az utólag megadott kibő
vített formában, pontos szakirodalmi listákkal és 
jegyzetapparátussal ellátva. Sőt az elhangzottakon kí
vül jó néhány olyan tanulmány is szerepel bennük, 
amelyeket szerzőjük - akadályoztatása miatt - a hely
színen előadni nem tudott, de a szimpózium számára 
készített és megküldött.111 

1988-ban a Munkabizottság - a Vas megyei Múze
umok Igazgatóságának anyagi támogatásával - a 
Körmendi Helytörténeti Múzeumban helyezte el a -
főleg a forrás-feltárásokból származó eredeti kitöltött 
kérdőívekből álló - iratanyagát, valamint kiadványa
it, és ezzel megteremtette Kézművesipar-történeti Ar
chívumát, melynek vezetésével Nagy Zoltánt bízta 
meg. 

A nemzetközi tudományos kapcsolattartás érdeké
ben a munkabizottság 1982-től kezdve, periodikusan 
kézművesipar-történeti tájékoztató hírlevelet is meg
jelentet, általában angol, német és francia nyelven, és 
ezen keresztül több mint 150 különböző külföldi ku
tatóval tartja fenn a kapcsolatot. Az immár közismert
té vált bulletin latin címe: Litterae Currentes históri
ám opificii et ceharum concernentes. Eddig 16 száma 
jelent meg. Ismerteti a hazai és külföldi kézműves-
ipar-történettel kapcsolatos eseményeket, tanácskozá
sokat, kiállításokat, munkaprogramokat, a különböző 
rokon profilú munkaközösségek tevékenységét. Re
cenziókat közöl egyes fontosnak ítélt külföldi művek
ről, és nyugtázza a VEAB Kézművesipar-történeti 
Munkabizottságának külföldről küldött szakkönyvek, 
tanulmányok és különlenyomatok beérkezését. Eze
ket kis házi szakkönyvtárában helyezi el. 

A munkabizottság kiadványait a külföldi szaksajtó 
is éberen számon tartja. Számos bíráló, de többségé
ben elismerő hangú ismertetés jelent meg a munkabi
zottság kézművesipar-történeti kutatásokat végző és 
szervező tevékenységéről, illetve kiadványairól.112 

1989-ben a németországi Bochumban kifejezetten 
a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-
történeti Munkabizottságának tevékenységére tá
maszkodva jelent meg a Siegen-i Egyetem mellett 
működő „Historische Mobilität und Normenwan-
del" elnevezésű kutatócsoport kiadásában egy 
összefoglaló német nyelvű tanulmánykötet „Hand-
werksgeschichte in Ungarn vom ausgehenden 16. 
bis zum frühen 19. Jahrhundert" címen Rainer S. 
Elkar szerkesztésében, amely 7 magyar szerző tu
dományos cikkén kívül a főszerkesztő R. S. Elkar 
és az akkor még keletnémet lipcsei Helmut Bräuer 
kézművesipar-történész bevezető tanulmányait tar
talmazza.113 

1990-ben a Blätter für deutsche Landesgeschichte 
126. kötetében Wilfried Reininghaus „Zur Hand
werksgeschichte in der DDR - Bemerkungen zur 
Forschungen zwischen 1970 und 1989" című tanul
mányában is egyértelműen megállapította, hogy a ke
let-németországi kézművesipar-történeti kutatásokat 
az úttörő jelleggel fellépő veszprémi kutatócsoport 
lendülete indította el.114 - Azt sem hallgathatjuk el, 
hogy a nyugat- és kelet-németországi kézművesipar
történeti kutatók tudományos tapasztalatcseréjének jó 
ideig a veszprémi szimpóziumok adtak otthont és 
nyújtották az egyetlen biztos lehetőséget. 

Végül idekívánkozik az a megállapítás, hogy a 
MTA Néprajzi Kutatóintézete által megindított 8 kö-
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tetes nagy Magyar Néprajz-sorozat IIL, 1991-ben 
megjelent „Kézművesség" című, önálló, hatalmas 
800 oldalas kötetének főszerkesztője és egyik szerző
je, valamint szerkesztője is a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottságá
nak két alapító, vezető tagja volt.115 

A VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsá
gáról a fentebb elmondottak objektív figyelembevéte
lével megállapítható, hogy az elmúlt több mint 20 év 
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VESZPRÉM UND DIE HANDWERKSGESCHICHTLICHEN FORSCHUNGEN 

Das erste Kapitel der Studie gibt einen Überblick über die Daten 
des Handgewerbes der Stadt Veszprém von Zeit der Staatsgrün
dung an bis zum П-ten Weltkrieg. In der skizzenhaften Geschichte 
des Veszprémer Handwerkgewerbes werden die Probleme und Ur
sachen erörtert, infolgederen sich das Handgewerbe - trotz zahlrei
cher günstiger Möglichkeiten - nicht erfolgreicher entfalten konnte 
und damit wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, um sich mit 
den diesbezüglichen zahlreichen Details gründlicher zu beschäfti
gen. Ausser einigen schriftlichen Aufzeichnungen über die Bür
gerschichte und Handwekerschichte des mittelalterlichen vorneh-

menen weltlichen und kirchlichen Zentrums ist sozusagen nichts 
aufrechtgeblieben, denn die Stadt ist im 16-17-ten Jahrhundert, zur 
Zeit der türkischen Kriegen fast völlig zerstört worden, sie wurde 
zu einer Grenzfestung umgestaltet, deshalb wissen wir nur über die 
Anwesenheit und Tätigkeit einiger Handwerkerzweige, die im Di
enste der damaligen Kampftätigkeiten standen. Nach der Austrei
bung der Türken geriet die Bürgerschaft der neuerlebenden Stadt 
immer wieder in Konflikte mit dem auf seinen Sitz zurückkehren
den Bischofstum als Grundbesitzer. Trotzdem entwickelte sich aus 
den in der Stadt wohnenden Bürgern und Adeligen eine Verhältnis-
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mäßig bedeutende Handwerkerschichte, vor allem in den Gewer
ben, die durch die Naturgegebenheiten der Gegend bedingt waren, 
z.B. Wollverarbeitung (Tuchmacher), Leder- (Gerber-, „Tobak"-) 
und Mühlindustrie, die auf dem Wasser des Baches Séd beruhten 
und die Holzindustrie (Blutzenmacherei, Tischler), die das Holz
material des Bakony's verarbeitet hat. Die Umgebung, die ungeeig
net zum landwirtschaftlichen Bebauen war, hat die Einwohners
chaft ebenfalls in die Richtung des Kleingewerbes gelenkt und des
halb gab es eine Zeit, als die Stadt Veszprém im stände war, sogar 
die Märkte der umgebenden Komitaten mit eigenen Handwerker
produkten zu versehen. Am Anfang des 19-ten Jahrhunderts kann 
man noch über eine sehr rege Handwerkertätigkeit in Veszprém 
sprechen, aber dadurch, daß am Ende des Jahrhunderts die Eisen
bahnlinie ausserhalb der Stadt geführt wurde, war die Handwer
kerschaft, die noch immer auf das veraltete Zunftsystem bestand, 
unfähig - vor allem wegen Mangels am Handelskapital - die Ma
nufaktur aufzugeben und sich an die moderne Fabrikindustrie zu 
gewöhnen und so ist die Stadt und darin die Handwerkerschaft in 
der Zeitperiode des kapitalistischen Aufschwungs bedeutend zu
rückgeblieben. 

Das zweite Kapitel stellt uns die musterhafte Aktivität des 
Veszprémer Museums dar, die sich auf das ganze Komitat erstreck
te und im Rahmen deren es nach der Auflösung der Zünften (1872) 
die Gedenkgegenstände und Dokumente im Zusammenhang mit 
den Zünften kontinuirlich - in mehreren Etapen - sammelte, inven
tarisierte, über die Gegenstände sogar Publikationen erscheinen li
eß und aus den schriftlichen Dokumenten einen selbständigen An
gabekatalog zusammengestellt hat. Darüber hinaus hat sich das 
Museum auch zum Ziele gesetzt, sich auch mit den ausserhalb des 
Komitats auffindbaren zerstreuten Zunfterinnerungsgegenständen 
zu beschäftigen und damit als erstes im Lande das Zunftgedenkma
terial eines Komitats - innerhalb der möglichen Grenzen - fast 
vollständig zusammenzustellen. Aufgrund dieser einmaligen Akti
vität wurde dann ein Wissenschaftlicher Verarbeitungsausschuß 
zustande-gebracht, der eben durch Anregung der Veszprémer sich 
mit der Geschichte der Gewerbschaften in ganz Ungarn als eine ab
geschlossene Epoche zu beschäftigen begann und zwar mit Hilfe 
der modernsten Mitteln, durch Computeraufarbeitung und mit 
Forschung der Zusammenhänge der vielseitigen Intcrdiszipl inarität. 

Das dritte Kapitel macht uns mit der zwanzigjährigen Tätigkeit 
der im Jahre 1971 gegründeten Arbeitsgruppe des für Handwerks
geschichte Veszprémer Komitees der Ungarischen Wissenschaftli

chen Akademie bekannt. Während dieser Zeit entstand in dem Be
reich der Quellenforschung der Landeszunftkataster und das erste 
dreisprachige (latéin, deutsch, ungarisch) Fachwörterbuch für Be
nennungen der Gewerben, ein Landeslimitationskataster oder Preis
bestimmungkataster, eine erwählte Bibliographie der Handwerks
geschichte in Ungarn und jetzt - mit dem schon publilzierten Band 
über das Komitat Vas - begann man die Zusammenstellung von 
Katalogen über die Handwerkerwerkstätten- und Werkzeugkatas
ter, die sich auf alle Komitate des Landes erstrecken. - Um eine 
komplexe interdisziplinare Forschung der Handwerksgeschichte 
koordinieren und die Möglichkeit eines entsprechenden Erfahrungs
austausches schaffen zu können, hat der Arbeitsausschuss bisher 8 
inländische und 3 internationale Symposien veranstaltet. An dem 
ersten haben durchschnittlich etwa 50 Personen und an den letzten 
80 Personen aus 15 Ländern teilgenommen. Die Zahl der Vorträge 
und Referaten betrug etwa 330. Nach allen Veranstaltungen sind 
die Vorträge in vollem Umfang in Form einer Publikation erschie
nen und zwar in 400-500 Exemplaren. Um die internationalen Be
ziehungen zu vertiefen und aufrechtzuhalten, werden zeitweise, 
aber kontinuierlich dreisprachige Informationshefte über Hand
werksgeschichte ausgegeben. Bisher gab es insgesamt 16 Informa
tionshefte, in denen etwa 150-200 Wissenschaftler und Institutio
nen, die sich für die Handwerksgeschichte interessieren, über die 
Ereignisse, Konferenzen, Publizierung neuer Ausgaben, Ausstel
lungen u.s.w. informiert wurden. Die Tätigkeit des Arbeitsaus
schusses wurde von etwa 20 ausländischen Fachzeitschriften, oder 
Jahrbüchern rezensiert und - trotz einiger strengen Kritiken - posi
tiv bewertet. Dies bezieht sich auch auf die bisherige Tätigkeit des 
aus 10-15 Personen bestehenden Ausschusses und der For
schungsgruppe, die aus etwa 100 sich für Wirtschaft, Gesellschaft, 
Geschichte, Technik, Jura und Kunstgeschichte Interessierenden 
und Ethnographen, Museologen, Archivaren und Lokalhistorikern 
besteht. 

Die Obigen in Betracht genommen kann festgestellt werden, daß 
die in den letzten Jahrzehnten in Ungarn, ja sogar in Mittel-Europa 
durchgeführten handwerksgeschichtlichen Forschungen oft mit 
dem Namen der Stadt Veszprém verbunden sind. 

DR. PÉTER NAGYBÁKAY 
H-l 014 Budapest 
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