
A templomok csodás áttelepítésének vannak a török veszélytől független, helyi legendái is. 
A Zala megyei Vaspör Csatár nevű szőlőhegyének lábánál egy templom állt, amit — mivel az 
árvíz fenyegette — le akartak bontani, s a hegy tetején újra felépíteni. Meg is kezdték a 
munkát, de amit nappal lebontottak és a hegy tetejére vittek, azt az angyalok éjjel 
visszahordták és újra felépítették. E csoda emlékére tartják minden évben Nagyboldogasz-
szony napián (augusztus 15.) a csatári búcsút, amelyre távoli vidékekről is érkeznek 
zarándokok.1 0 A Karancskeszihez (Nógrád m.) tartozó karancshegyi kápolna a legenda 
szerint úgy épült, hogy az összehordott építőanyagot, a félig felépített falakat az angyalok 
egy éjjel egy másik hegycsúcsra hordták át. Az esemény a legenda szerint Árpád-házi Szent 
Margit idejében, a XIII. században tör tént ." 

Végül azokra a tréfás, falucsúfoló mesékre szeretnék utalni, amelyek a templomtolókról 
szólnak. E típusba tartozó mesét gyűjtött Berze Nagy János, a Baranya megyei Nagyvátyon 
és Gaál Károly, ,az észak-burgenlandi Mosontarcsán.1 2 Az utóbbi így szól: „A tarcsaiak 
vótak. Most Andau a neve. Nem teccett nekik, bogy a templom bun van. Aszongyák — 
tovább. Asztán ment a bíró. Levetette a kabáttyát. Aszongya — idájig tollúk el. Hát, 
ekeszték tóni. Eccigány, meg arrament, ellopta a kabátot. Aszongya — jó van, mer má rajt is 
van. Má rátótuk". 

A vándorló templomról szóló, Martonvásár környéki mondának szimbolikus jelentőséget 
is tulajdoníthatunk. A törökellenes felszabadító háború (1683—1689) után az egykori 
hódoltsági területre visszatér a Felső-Magyarországra menekült lakosság, jönnek a régi és az 
új birtokosok. Visszaállítják a régi vármegyéket, kiépítik a városi, községi, egyházi 
szervezetet. Ahogy Magyarország legfőbb egyházi méltósága, az esztergomi érsek N a g y -
szombatból visszatér székhelyére, a török alól felszabadult Esztergomba, úgy vándorol 
vissza a monda szerint az egyik Nagyszombat melletti faluból a ráckevei templom is. A 
mondát megőrző községek lakossága is részben az egykori Felső-Magyarországról szárma-
zik: Tordasra 1713-ban Pozsony, Nyitra és Turóc megyéből, Martonvásárra 1763-ban 
Pozsony, H o n t és Nyitra megyéből települt lakosság.13 L k' L' /' 

Inasból lett a mester, de hogyan?1 

Szakmát tanuló ifjúságunk derékhada ma el sem tudja képzelni a mesterré válás múltbéli 
módozatait. Hadd mondják el ezt nekik az alábbi sorok, idézve a kor dokumentumait , 
ízelítőül és okulásul. 

Az első évek. A céhszabályok kötelezően előírták az inaskodást. Általában tíz-tizenkét 
éves fiúkat szegődtettek inasoknak. Tudunk a XIX. századból visszaélésekről is: a mesterek 
három—öt—hét—kilenc, sőt másfél éves fiaikat is formálisan inasnak szegődtették, azért, 
hogy a nagyszámú jelentkező közül ezeket, amikor a tényleges inaskorba értek, előnyben 
részesíthessék, a féltve őrzött mesterségüket fiaikra hagyományozhassák. 

i 10Nagy József: Hegyhát vidéki hangutánzók, mondák és babonák. Ethnographia III. 1892. 
66—67. old. 
'1 Barna Gábor szíves közlése. 
v~Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. II. Pécs, 1940. 399—400. old. — Gaál 
Károly: Kire marad a k isködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájá-
hoz. Szombathely, 1985. 329. old. 
^Wiinscher Frigyes: Tordas a Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu. Budapest—Debrecen, 1943. 
47—49. old. — Pesty Frigyes: Helységnévtár. Fejér megye. Fejér Megyei Történeti Évkönyv XI. 
Székesfehérvár, 1977. 287., 237. old. 

'Kivonatos részlet az „Adalékok a székely udvarhelyi céhek történetéhez a XV. századtól a XIX. 
század második feléig" c. kéziratból 1964, szerzőségemben Tamás Margit néven. Elhelyezve a 
Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Archívumában románul: Tamás Margit: Con t r ibu -
fii la istoricul breslelor diu Odorhe iu Mincepind din secolul al XV-lea pinä in a dona jumätate a 
secolului al XIX lea, 1964 manuscris — Az idézett szövegrészek a Székelyudvarhelyi M ú z e u m 
egykori levéltárában lévő, a város 16 céhének fennmaradt irataiból valók. 
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A szegődési díj Székelyudvarhelyen is változott . A XVI. században általában két forintot 
fizettek, 1628-ban a szűcsinas már négy forint hatvannégy pénzt adott, a csizmadiák pedig 16 
forintot követeltek az 1769. július 20-i végzésük alapján inasaiktól. A szegődési díj mellett a 
céhbeli mestereket megillető „vendégasztal" szolgáltatásával is tartozott az inas. 

Az elszegődött inas sohasem kapott fizetést, viszont a gazdájának kötelessége volt 
ellátásáról gondoskodnia. A fazekasinasnak járó ruházat „surc"-ból és csizmából állott. A 
mészárosoknál a tanuló négy esztendeig szolgált, „a gazda csak étellel, köntössel [tartozott 
neki] és ezen kívül a gazda által nyúzandó Marháknak Szíve és májjá légyen a Szolgálattya 
jutalma". Az inasok napi munkaidejét nem határozták meg pontosan, de az előírásokból 
kitűnik, hogy szabad idővel nemigen rendelkezhettek. Csupán a fazekasok 1745-ben kelt 
szabálya engedékenyebb: „Két esztendő eltelvén, harmadik esztendőben minden harmadik 
szombatot a gazdája tartozik neki engedni". Az inast nemcsak a ház cselédjének tekintették, 
nagyon sokszor embertelen bánásmódban is részesült. 

Az inas háztartási teendőket is végzett. A fazekasinasnak beszegődésekor „eleibe tétessék, 
úgy mint műhelyt tisztán tartani, a gazdának, legénynek surcát hétfőn reggel tisztán kezibe 
adni, egy szóval a gazdának, gazda asszonynak mindenben szavát fogadni". Az engedetlen, 
munkáját elhanyagoló inast pénzbüntetésnek vagy testi fenyítésnek vetették alá. 

A XIX. század elején jelentkezett először a tanulóévek letöltése utáni ún. inasi próba, 
amivel megnehezítették az inasok felszabadulását, hogy a mesterek számának növekedését 
akadályozzák. A csizmadiainas próbája: „minden nap négy pár csizmát, szárat is tisztessége-
sen és minden hiba nélkül bé tudjon dolgozni, csizmát is alkalmatoson tudjon csinálni". A 
szabóinas „minden nap két bérlet [bélelt] nadrágot tisztességesen, minden hiba nélkül 
elkészítsen vagy egyéb munkát , amit ennyi idő alatt meg lenét varrni". A kalaposinas 
próbájaként két kalap készítését írja elő az 1814-es szabályzat. 

A „felszabadítás taxája" céhenként és koronként szintén kü lönböző volt. A XVIII . század 
végéig szokásban volt a felszabaduláskor adandó megvendégelés, az ún. „társpohár". 

Legénysorban. A felszabadult tanuló inasi levelet nyert, ezzel a legények sorába lépett. 
Miután fél évig vagy egész esztendeig kötelező módon gazdájánál vagy a céhnél dolgozott , 
vándorkönyvével vándorútra kellett mennie. A kötelező vándorlás gyakorlata a XVIII. 
század második felében általános volt Székelyudvarhelyen. A vándorlási idő kezdetben négy 
év, a XIX. század elejétől átlagosan hat esztendő volt. A vándorló legényeknek a városba 
érkezésük után a céh atyamesterénél kellett jelentkezniök, aki munkába osztotta őket. A 
legény a számára kijelölt mesternél tizennégy napig próbahetet töltött, s ezután az 
atyamester és látómester beszegődtette szegődési díj ellenében. 

A céhszabályok a legények bérezését is meghatározták, ez kezdetben hetibér volt. 
„Szabólegénynek és mívének is heti bére tizenkét pénz legyen, a szűcs legényé tizenhat 
pénz" — írja az 1613 ;as szabályzat. Az 1811-ben kelt céhszabályok előírják, nogy a bér 
mennyiségét „(. . .) az élelemre megkívántatott dolgok árához nem különben a legények 
serénységéhez és tudományához képest mérje és szabja ki a céh, a commissarius jelenlétében 
és egyezése szerint". A gyakorlat viszont mást mutatott . 1811 -ben a legény évi fizetése ötven 
forint, mely nemhogy a céhbeállási díj befizetésére, hanem „köntösre sem elég" — 
panaszolja Kassai Mihály, a gubernátorhoz küldött levelében. A munkafeltételek is egyre 
romlottak. A céhszabályok szigorúan megtiltották, hogy mesterlegény műhelyen kívül a 
maga számára dolgozzék, gondosan körülírták az elvégzendő munkák mennyiségét. A 
legények téli időben is napi tizennégy-tizenhat órát dolgoztak. A fazekaslegény „a mesterség 
dolgát szorgalmatoson végezze, agyagot vessen, mázat őröl jön, égessen, fát vágjon". A 
szűcslegénynek vasárnap „a gazda tartozik hat berbécs vagy |uh bőreket kiadni, melyeket 
szokmánytan (szakmányban, darabszámban) a legény felkészítsen s az más öt napokon 
tartozik öt tisztességes Lájbi bundát csinálni, asszonyember bundát pediglen kettőt ( , . . . ) 
Reggel öt órakor az munkához fogván estvéli nyolc óráig szorgalmatoson dolgozzék." És, ha 
pontos időben nem állt volna munkába, bére Dánta meg, „hétfőn a legény, ha később állna 
munkába, egy napi bére vonattassék le. Ha kedden fogna dologhoz (tehát egy egész napot 
mulasztana), egész heti bére húzattassék el". 

• A mesterlegény tehát csaknem olyan alárendelt és kiszolgáltatott helyzetben élt a 
mesternél, akárcsak az inas. O lykor testi fenyítéssel alázták meg. Különösen a mészáros céh 
élt ezzel a „regulázó" eszközzel. A mészárszékben! tiltott pipázgatásért „testi képpen is 
büntet tetnek" pénzbüntetés mellett. 
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A kötelező vándorlási évek után következett a remekmunka elkészítése, ami ugyancsak 
jelentős anyagi ráfordítással járt, s a hibák előfordulását a szabályok keményen bírságolták, 
büntet ték. A remekmunka elfogadása után a céh újabb megpróbáltatás elé állította a legényt 
a magasra szabott céhbeállási díjakkal. 

A mesterasztal. A céhbe álló ifjú kiadásai ezzel nem értek véget. Nagy anyagi áldozattal 
járt a „mesterasztal" adása. Az előírások szerint kétszer kellett a legénynek megvendégelnie 
a céhét. „Ifjú-mesterasztaP'-t adott céhbeálláskor, „öreg-mesterasztal"-t pedig egy év letelte 
után. Az étkek mennyiségét és minőségét szigorúan meghatározták a szabályok, s a 
mesteremberek számának gyarapodásával természetesen növekedett a két mesterasztal 
állításának költsége is. 

A céhbe állni akaró ifjúnak az előírt pénzbeli és természetbeni fizetések teljesítése mellett 
más természetű követelményeknek is meg kellett felelnie: igaz nemzetségből való legyen, 
azaz „törvényes" származású, kezest állítson arról, hogy nem kontárkodik stb. A csizmadiák 
a legény életkorát is megszabták. A mesterember fiának 22 évesnek, az idegen legénynek 
legalábD 27 évesnek kellett lennie céhbeálláskor. Másik feltétel a házasságkötés volt: a 
legényévek ideje alatt tiltották, az ifjú mestert viszont a céh kényszerítette a megházasodásra, 
kiszabva a határidőt is. Ezzel kettős célt akart elérni: egyrészt megvédeni a céh „erkölcsisé-
gét", másrészt lehetővé kívánták tenni a mesteremberek leányainak, esetleg özvegyeinek 
előnyös férjhezmenetelét. 

A mesterlegény a felsorolt „formaságok" teljesítése után a mesterek sorába kerülhetett. A 
ceremoniális beiktatás, eskütétel az egész céh vagy tizenkét öregből álló tanács előtt történt. 

Olsvai Margit 

Megtartotta első kiállítását az Erdély Művésze-
téért Alapítvány. Páll Lajos korondi festőművész 
munkásságát mutatták be, a művész 50. születés-
napja alkalmából. A Hazafias N é p f r o n t VI., Nép-
köztársaság útja 94. szám alatti helyiségében mint-
egy háromszáz fő részvételével került sor a verni-
százsra. A képeket hazai magángyűj tők kölcsö-
nözték a kiállítás időtartamára. A megnyitót 
Csurka István író tartotta; a Muzsikás Együttes 
erdélyi népdalai után Basa Annamária és Torday 
Ferenc előadók adtak ízelítőt, a köl tőként is elis-
mert alkotóművész poéziséből. Az alapítvány ku-
ratóriuma — melynek tagjai: Csurka István, Do-
mokos Pál Péter, Demeter Ervin, H a j d ú Demeter 
Dénes és Kulcsár Edit — az erdélyi magyar 
képzőművészet népszerűsítését tűzte ki céljául. A 
határokon túl élő alkotóművészek munkásságát 
szeretné jobban bekapcsolni a nemzeti művelődés 
áramkörébe. Ennek a szolgálatnak eseti ösztöndí-
jak adományozásával, kiállítások rendezésével, 
katalógusok kibocsátásával kíván eleget tenni, és 
évente egy alkalommal Káioni János-díjjal jutal-
maz arra érdemes erdélyi alkotóművészt . 

Imets László metszete 
(Csíkszereda) 
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