
Veszprémi és Veszprém-megyei céhládák 

Veszprém város és megye céhtörténeti emlékei közül 
a pecsétek, behívótáblák és korsók ismertetése után 
a céhládákra került a sor. 

A céhláda a letűnt céhrendszer legjellegzetesebb 
tárgyi emléke és ezért mind szokástörténeti, mind 
bútortörténeti szempontból méltán megérdemli, hogy 
foglalkozzunk vele. 

/. A céhládahasználat szokástörténete 

A céhládák szokástörténeti vonatkozásaival a céh
történeti szakirodalom — különösen a német — bőven 
foglalkozott. Mélyebb művelődéstörténeti, jogtörté
neti vagy néprajzi vizsgálódásokba azonban általá
ban nem igen bocsátkoztak ezek a művek. A magyar 
szakirodalomban Rómer Flórist már 1877-ben fog
lalkoztatta a céhládák jelentősége,1 majd 1931-ben 
Bevilaqua-Borsody Béla igyekezett a céhládák műve
lődéstörténeti kialakulását tisztázni a középkori 
szimbolika segítségülhivásával.2 Végül 1958-ban Te-
mesváry Ferenc világította meg a céhládák szerepét 
a céhrendszer gazdasági és társadalmi fejlődésébe 
állítva.3 

A céhláda gyakorlatilag a céh értékeinek, kivált
ságleveleinek, jegyzőkönyveinek, egyéb fontos iratai
nak, pecsétnyomójának, pénzének, esetleges ezüst-
edényeinek és különböző más értéktárgyainak őr
zésére szolgált. 

Jelentősége azonban messze túlnőtt ezen. Éppen, 
mivel a céh minden értéke benne összpontosult, ma
gának a céhnek, a céh erkölcsi, anyagi és mesterség
beli összetartozásának jelképe lett. A „pars pro totó" 
elv alapján magát a céhet értették alatta olyannyira, 
hogy gyakran a céh-megjelölés helyett a láda elneve
zést használták. A láda tehát a testület szimbóluma 
lett, ezért volt külsejében is díszes és reprezentatív, 
hogy a céh tekintélyét és fényét méltóképpen hirdesse. 
Benne testesült meg a céhszervezet és ezért megkü
lönböztetett tisztelet övezte, szinte szentségnek tekin
tették, fetisizálták. 

A céhláda, mint a céhtestület hatalmának jelképe, 

a céh kiváltságait tartalmazó írások őrzője és a céh 
pénztára — ha nem volt külön céhház — a céhmester 
házában állott. Céhmesterválasztás után ünnepélyes 
farsangi menetben zene- és énekszó mellett vitték át 
az új céhmester házába. A külföldi szakirodalomból 
számos ilyen ünnepi menet ábrázolását és leírását 
ismerjük.4 A magyarországiak közül legérdekesebb az 
eperjesi gombkötő ifjú céh ládakísérésének leírása 
1665-ből.5 A menet középpontjában mindig a láda 
állott, a céh, vagy legénytársaság tagjai pedig részben 
fegyveres díszöltözetben zászlók alatt, részben far
sangi allegorikus alakoknak öltözve (évszakok, föld
részek, vadember, szerencsenférfi, szerecsennő, paraszt
ember, parasztasszony, stb.) vagy állatbőrökbe bújva 
vettek részt a menetben, és a ládán kívül a céh egyéb 
jelvényeit is magukkal vitték. 

A céhláda-kísérés ősi szokása Veszprém-megyében 
is sokáig fennmaradt. A herendi iparosság még a 
XX. század 30-as éveiben is kegyelettel őrizte a vegyes 
céh ládáját. A ládatisztelet és kísérés szokása ebben az 
időben még oly élénken élt az idősebb mesterek emlé
kezetében, hogy amikor a 30-as évek végén dr. Nagy 
László veszprémi múzeumigazgató Herenden járt, hogy 
átvegye a múzeum részére a céh emléktárgyait, fel
kérésére az iparosok bemutatták előtte a céhmester
választással kapcsolatos céhgyűlés és ládakísérés szo
kásának ősi jeleneteit. Ekkor készült a Bakonyi 
Múzeum fényképlemeztárának hat képből álló, párat
lanul érdekes fényképsorozata, amely szemléletesen 
mutatja be a céhláda szerepét és az ezzel kapcsolatos 
szokásokat a herendi céh életében. Sorra megeleve
nednek és szinte filmszerűen peregnek le előttünk a 
céhmesterválasztó-gyűlés jelenetei : a céhláda feldí
szítése, a nyitott láda körül megtartott gyűlés, a céh 
tagjainak felvonulása az új céhmester házához, láda
kíséréssel, zeneszó mellett, amint egy szembejövőt 
éppen borral kínálnak, az új céhmester ajtaján kopog
tatnak és amint a céhmesterasszony fogadja a fel
vonulókat. (1—6. kép). 

A láda rendszerint két, vagy több kulcsra járt, 
hogy csak több személy jelenlétében lehessen kinyitni. 
Az egyik kulcsot a céhmester, a másikat valaki más, 
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többnyire a legifjabb mester, vagy — ha ilyen volt — 
az alcéhmester őrizte. Volt olyan céh is, ahol külön 
kulcsosmester működött.6 

A XV. századtól kezdve megindul a céheken belül 
a legények külön szervezkedése, megalakulnak az 
ún. legénytársaságok, amelyek a legényládák (társ
ládák) körül tömörülnek. A legényládában a legény
társaság rendtartását és pénzét őrizték. A legényláda 
a mesterek ládájával együtt a céhházban állott, de 
ahol ilyen nem volt, ott az atyamester házánál. Egyik 
kulcsát az atyamester, a másikat a legénytársaság 
választott vezetője a dékány őrizte.7 

Amint a céhet a láda, a ládát a ládakulcs szimboli-
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1. A céhláda feldíszítése (Herend). 
1. Die Ausschmückung der Zunftlade (Herend). 
1. Décoration du coffre de la corporation (Herend) 
1. Украшение цехового сундука (Херенд). 

zálta. Ezért a ládakulcsot is megkülönböztetett tisz
teletben tartották. Sok helyen nem külön behívótáb
lával, hanem a ládakulcs körbeküldésével hívták 
egybe a mestereket. Főleg a legénytársaságoknál volt 
szokásban az összehívásnak ez a módja.8 

Az oklevelek eleinte csak céhszervezetek létrehozá
sáról írnak, az átvitt értelmű ládaalakítás kifejezés 
csak később tűnik fel, majd kifejlődik a főládák és 
mellékládák intézménye, vagyis az egyes céhszerve
zetek egymás fölé- és alárendeltsége, illetve függőségi 
viszonya. 

A céhládát szentnek és sérthetetlennek tartották. 
A „tabu" ősi emberi gondolata tükröződött benne. 
Jámbor, vallásos félelem és tisztelet vette körül és ez 
kultikus, liturgikus tiszteletformákban öltött testet. 
Úgy vélték, hogy a ládában a céh lelkiismerete lakik 
és a nyitott ládából a céh lelke szólal meg. Ez a 
magyarázata a nyitott láda különleges tiszteletének.9 

A céhélet valamennyi jelentős eseménye, az inas-
szegődtetés, a felszabadítás, a mesterré avatás, a 
mesterfelvétel, a céh törvénykező gyűlése, a negyed
éves ún. „kántorgyűlések", az éves céhnap, a céhmes
terválasztás mind a nyitott láda előtt zajlott le. A ládát 
a tanácskozásoknál kitették az asztalra és a résztve
vők körülötte, vagy előtte helyezkedtek el. Az ülés 
a láda szertartásos felnyitásával kezdődött meg és 
tulajdonképpen csak ezzel vált hivatalossá,10 majd 
a láda bezárásával végződött. Mivel a céhek voltak 
a középkor első, mai értelemben vett autonóm, demok
ratikus felépítésű, világi egyesületei, testületei, való
színű, hogy éppen a céhládák köré hivatalosan össze
hívott tanácskozások szertartásából erednek a gyűlé
sek és összejövetelek érdemi munkájának megkezdé
sére és befejezésére használt átvitt értelmű kifejezések, 
a „megnyitás", a „bezárás", vagy a „berekesztés". 

A céhláda nagyobb tisztelete és az ünnepélyesség 
fokozása érdekében a nyitott láda mellett szokásban 
volt az égő gyertyák alkalmazása is. A nyitott láda 
tiszteletét majdnem minden céhszabályzat nyomaté
kosan és részletesen előírta, de ettől függetlenül is, 
általános, íratlan törvény lett a céhrendszer idején 

2. Céhgyűlés a nyitott láda körül (Herend). 
2. Zunftversammlung vor der geöffneten Zunftlade (Herend). 
2. Réunion corporative autour du coffre ouvert (Herend) 
2. Собрание цеха y открытого цехового сундука (Херенд). 



3. A céh tagjainak felvonulása az új céhmester házához (Herend). 

3. Aufzug der Zunftmitglieder zum Hause des neuen Zunftmeisters (He

rend). 

3. Le cortège des membres du corps se rend à la résidence du nouveau 

maître (Herend) 

3. Шествие членов цеха к дому вновь избранного цехового 
мастера (Херенд) 

szerte egész Európában. A nyitott láda előtt szigorú, 
komoly ünnepélyesség uralkodott. Tisztességes öltö
zetben, fedetlen fővel, fegyvertelenül volt szabad csak 
előtte megjelenni. Tilos volt a megjelenés pálcával, 
késsel, sarkantyúval, kalap mellé tűzött bokrétával, 
ingujjban, kigombolt kabátban, vagy köpönyeg nél
kül. A nyitott láda előtt tilos volt az illetlen beszéd, 
a perpatvar, a köpködés, az asztalra könyöklés, az 
asztalracsapkodás, a durva kifejezések, a dohányzás, 
az ivás, a kártya és kockajáték. Szinte úgy fogalmaz
hatnánk, hogy a parlamentáris tanácskozási formák 
előírásai voltak kötelezők. A nyitott céhláda előtt 
elkövetett bármely illetlenség sokkal súlyosabb bünte
tés alá esett, mint ugyanaz csukott láda előtt.11 

Egészen sajátságos azonban az a szokás, hogy az 
ilyen szigorú szabályok szerint folyó ülést bárki meg
szakíthatta azzal, ha egy ruhadarabot vetett a 
nyitott ládára, vagy egy pénzdarabot dobott belé, 
vagy egyszerűen jogosulatlanul, önkényesen lecsapta 
a láda fedelét. Ezzel az ülés automatikusan félbe
szakadt — a ládát sérelem érte — és csak akkor foly
tatódott tovább, amikor az eredeti helyére visszavitt 
ládát a szokásos szertartás szerint újból előhozták, 
és felnyitották. Eközben a vitatkozó ellenfeleknek, 
illetve pártoknak alkalma volt az élesebb vitákra, sőt 
összecsapásokra is, amire egyébként nem nyílt volna 
lehetőségük a nyitott láda mellett érvényesített szi
gorú megtorlások miatt. Érdekes, hogy aki az ülést 
ilymódon félbe merte szakítani, viszonylag enyhe, 
borban, vagy sörben kiszabott büntetéssel megúszta.12 

Ha valakinek panasza volt, vagy mint vádlottat 
hallgatták ki, a nyitott láda elé kellett állnia. Vallo
mása csak akkor bírt bizonyító erővel. Közbeszólni 
senkinek sem volt joga.13 

Hogy a nyitott céhláda tisztele milyen hallatlanul 
mély gyökeret vert, azt meggyőzően bizonyítja, hogy 
az a céhrendszer megszűnése után is továbbélt. Az 
„érdemes veszprémi sütő társulat" egy 1876-ban kelt 
„egyesség-kötelezvényének" záradéka például így 

4. Egy szembejövőt megkínálnak borral (Herend). 
4. Einem Entgegenkommenden wird Wein angeboten (Herend). 
4. Ils offrent du vin à un passant qu'ils croisent (Herend) 
4. Угощение встречного вином (Херенд). 

szó1: „Közös elismerésünket, valamint a nyitott láda 
és gyűlésünk alkalmával a fent megemlített pontokat 
becsületszavunk mellett elfogadtuk és saját kezünk 
aláírásával megerősítettük."14 Az egyességben leírt 
kötelezettségek vállalását tehát a becsületszó mellett 
még a XIX. század végén is jelentősen megerősíti az 
a körülmény, hogy azt „nyitott" láda előtt tették, 
mintha csak esküvel erősítették volna meg. 

A céhláda szimbolikus jelentősége mellett, mint az 
artikulusok őrzője és a céh pénztára is, a céhélet 
középpontjában állott. A céh jövedelme a céhláda 
jövedelme volt. Ide folyt be minden pénz: a büntetés 
összege, az inasfelvételi díjak, a szabadulólevelek díjai, 
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a mesteravatási díjak (céhtaksa), a mesterlegényre
mekek ára, stb., a legényládákba pedig a felvételi 
pénzek (Auflaggeld) és a gyűléseken rendszeresen 
szedett taghozzájárulás. Az örökös nélkül elhalt mes
ter vagyona is a ládára szállt. A céhláda jövedelmének 
egy részét a beteg, vagy munkaképtelen mesterek, 
illetve legények támogatására, segélyezésére fordí
tották, rendszerint kölcsön formájában. így a láda 
lett a betegsegélyzőszervezet őse. Az ún. társládákból 
— különösen a bányászcéheknél és a legénytársasá
goknál hívták így az egyesület ládáját — alakultak 
ki a társpénztárak, a betegségi- és öregségi kölcsönös 
biztosítási intézmény, a modern társadalombiztosítás 
első szervezetei. 

A céhláda nagy jelentőségét kézzelfoghatóan il
lusztrálja az alábbi, szószerint idézett veszprémi ok
irat :15 

„In Anno 1712 die 12 Xbris Deliberatum est. Mi 
alab megh irt Veszprémi Böcsületes Cshehekbül Levő 
fogót mester emberek együt Leven ugyan itt Vesz
prémben Varga Pál cshemester Uram házánál Hab-
csics Varga András és Bödögei Varga Mihály Urai-
mék instantiaiokra mivel ének előtte egynehány esz
tendőkkel az veszedelem idején az itt való Böcsületes 
Varga Nemes Cshenek megh irt Varga András Cshe-
mestersegeben az Articullusok és az Ladában Levő 
Cshe pénzi elveszet mind Ladástul ezért az bücsületes 
Varga Cshe mint hogy Cshemestersegeben Varga 
Andrásnak veszet el mind az pénz mind az Articulusok 
ezen karoknak némely részit Varga András nyakában 
akarta vetny ezen megh irt Varga Cshe ezen karokat 
megh próbáltatta ezen Varga Cshe az Győri Varga 
Csheben fogót Mester emberek előtt mind azon által 
ottis jol megh vizsgálván nem talaltott az, hogy ezen 

5. Kopogtatnak az új céhmester ajtaján (Herend). 
5. Beim neuen Zunftmeister wird angeklopft (Herend). 
5. On frappe à la porte du nouveau maître de corporation (Herend) 
5. СТУК В дверь к новому цеховому мастеру (Херенд). 

ket embernek a nyakába vetettek volna, de ugyan az 
gond viseletlensegért az ket ember nyakában vetettek 
húsz forent büntetést, ittem peniglen megh vizsgálván 
ujobban minjaion io leiekkel hozza szolvan nem tala-
tuk megh irt Varga Andrást oljan vétkesnek hogy az 
rea vetet tiz forentot megh erdemlette volna, mivel 
ha az Cshenek első kívánságokra nem tettis gyűlést 
akkor s az után is jo idővel nem vallót az Cshe Varga 
András miat sémi kart is az után is hozza menvén az 
Mester emberek közül enyhanyan kívántok az ládába 
nyulny es kezekhez atta az Láda kuljcsat szabadon 
nyissak föl de mivel az másik kuljcsot az Atya Mester 
Varga Mihály el vitte magavol nem Lehetet az Ladába 
nyúlni, ezek után kinszerettetet magát az Balatony 
melle ki vitettny mivel igen Betegh volt az Ladát 
peniglen cselegyével egiüt mind az kuljcsot otthon hattá 
iljen okosan ha az Atya mester megh hozza az másik 
kuljcsot végiek ki az Ladából az mesterek akik ithon 
vadnak vagi lesznek az mint is ket itthon való mester 
ember gonját viseltek az Ladának és el is vittek 
Varga András hazatul az utón el veszet es igy nem 
kívántuk olyakorra kart az nyakukba vettny hanem 
az Varga Nemes Cshenek az első Cshe gyüles hívá
sokért valamely tiszteletleny szót talált Varga András 
az Cshenek izeny közönségesen azon szavakert ma
rasztottuk négy forenton Varga András akkori Cshe 
mestert megh irt Varga Mihály Uram iránt is elégé 
munkalotunk de mivel Atya mester levén és az kulj
csot magával elvitte, sem képebelit nem hagyott, sem 
az kuljcsot az itthon maradót mester embereknek 
nem hattá, es igy nem lehetett azon ket ithon levő 
mestereknek a Ládát fölnyitnyi és igy kentelenyek 
voltak el vitetni, de rósz heljen volt s el veszet azért az 
kul jcsd vitelért mink is az Győri deliberatio szerent 
az tiz forentokon megh irt Bögödei Varga Mihály 
Uramat Convicaltuk. 

Voltának iljen Böcsületes Nemes Cshehekbül fogót 
mesterek ugy mint Nemes Szabó Cshebül Cshe Mes
ter Szabó Peter Faddi Szabó János. Mészáros Cshebül 
Cshe Mtster Mészáros Istvany és Gricsics Martony, 
Csizmazia Cshehbül Cshe Mester Szonoga Ferencz 
Szegvari János Tobak Cshebül Cshemester Tobak 
Miklós Egregi Istvany Takács Cshebül Cshemester 
kepe Molnár Istvany Ludovicus Ketzler Kovács 
Cshebül Cshemester Sziarto Miklós András kovács 
Bognár Cshebül Cshe mester Molnár János Vasvari 
György Gerencsér Cshebül Cshemester Sárvári János. 

Anno et die ut supra Veszprémi die 12 Xbris 1712 
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6. A céhmesterasszony fogadja a felvonulókat (Herend). 

6. Die Zunftmeisterin empfängt die Teilnehmer am Aufzug (Herend). 

6. La femme du maître accueille le cortège (Herend) 

6. Жена цехового мастера встречает членов процессии 
(Херенд) 

Varga András az föliül irt négy forentbol megh adót 
harmat az negiedik forentot is megh atta." 

A fenti okiratból kitűnik, hogy a XVII—XVIII. 
század fordulóján „a veszedelem idején" a veszprémi 
varga céh ládája az artikulusokkal és pénzzel egyetem
ben elveszett Habcsics Varga András céhmesterségé
ben és Bödögei Varga Mihály atyamesterségében. 
Az ügy fontosságát jelzi, hogy nevezettek „gondvise-
letlensége" felett a győri varga céhből kiküldött bi
zottság döntött első fokon és húsz forintra büntette 
a terhelteket, ami abban az időben komoly összeg 
volt. Mivel ezt az ítéletet súlyosnak találták, az ügy 
fellebbezés folytán a „Veszprémi Böcsületes Chehek-
bül Levő fogót mester emberek" elé került. Ez azt 
jelentette, hogy nyolc veszprémi céh vezetőiből ala
kított 15 tagú bizottság tárgyalta a kérdést, aminek 
eredményeként Varga András büntetését négy forintra 
mérsékelték, Varga Mihály büntetését viszont a 
„győri deliberatio" szerint helybenhagyták. Az ok
iratból sok egyéb érdekesség mellett kiderül, hogy a 
ládát a céhmester és az atyamester csak együtt tudták 
kinyitni, mert az egyik kulcs az egyiknél, a másik 
a másiknál állott. Érdekes képet ad ez az irat az el
veszett láda kapcsán a veszprémi céhek XVIII. szá
zad eleji életéből és meglepő, hogy az egyes céhek 
céhmesterei még ebben az időben is nagyrészt saját 
mesterségük nevét viselték családi név gyanánt. A 
nyolc céh vezetőiből alakult 15 tagú bizottság össze
hívása, amely jóformán az egész város iparostársa
dalmát képviselte, élesen világít rá az ügy horderejére, 
a céhláda elvesztésének nagy jelentőségére. 

A céhláda magával a céhrendszerrel egyidős. 
A céhrendszert a társadalmi és gazdasági fejlődés 
szükségszerűen hívta életre, de külső megnyilvánu
lásaira és szervezetére a középkor vallásos szelleme 
nyomta rá a bélyegét. Ezért sokáig úgy tekintették a 
céheket, mint a kegyes, oltáros temetkező társaságok
ból kinőtt szakmai szervezeteket. Éppen így a céh
ládák használatát is az értékek megőrzésének gyakor
lati szükségszerűsége magyarázza, de a középkor 
vallási szimbolikával teli gondolatvilágának megfelelő
en a céhládák szerepére is vallásos előképet találtak: 
az ószövetségi frigyládát. 

Rómer Flóris azt írja 1877-ben, hogy a céhláda 
„az volt ezen ipartestületeknek, ami a frigyszekrény 
a pusztában kalandozó Izrael fiainak". Bevilqua-
Borsody Béla szerint a céhláda „az Úr választott népe 

frigyládájának polgári, középkori megfelelője". Idézi 
az Ótestamentumból Mózes II. könyvének a frigy
ládára vonatkozó szakaszait és meggyőzően állítja 
egymás mellé a frigyláda és céhláda funkciójának meg
lepő hasonlatosságát. 

Amiként a frigyládában őrizték az Úr által adott 
„bizonyságot", az Isten ujjával írt két törvénytáblát, 
ugyanúgy őrizték a céhládában a királyi, vagy földes
úri kiváltságlevelet, a céh törvényét, rendtartását, 
„igazságát". A veszprémi „Tsapó ché szárnya alat 
kiterjedet bötsületes ifjú és feleséges legének" még 
1834-ben is „igasságokat tartó ládájoknak" nevezik 
céhládájukat.16 

Az Úr a frigyláda fedeléről adta parancsolatait, 
tehát a láda volt az a tárgy, ahonnét az Úr törvényt 
tett. Ugyanígy a céhmester is a nyitott láda mellett 
élt bíráskodási jogával. 

A frigyláda méretére, díszes kivitelére pontos elő
írásokat tartalmazott a Biblia, a céhládák méretét is 
nagyjából meghatározta a hordozhatóság követel
ménye, és funkciójának jelentősége is kötelezően 
előírta a díszes külsőt. 

A frigyládát a léviták minden ünnepen körülhor
dozták, s a ládát fegyveresek, kürtösök és a köznép 
kísérte végig. A céhládát is ugyanígy — mint láttuk — 
fényes farsangi menetben, zeneszó mellett vitték át a 
céhmester házából az új céhmester házába, ahol az 
új céhmester bibliai módon „megújította a szövet
séget", azaz ünnepélyesen felolvasta a céhlevelet. 

A frigyláda és céhláda analógiájában legszembe-
szökőbb az a közös vonás, hogy mindkettőnek bizo
nyos összetartó szerepet tulajdonítottak, mindkettő 
a „szövetség", az együvétartozás jelképe lett, egy ma
gasabbrendűnek tartott közösség szimbóluma. 
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IL A céhláda szerkezete 

A céhládákkal, mint speciális bútordarabokkal az 
európai bútortörténet külön alig foglalkozott. A prá
gai céhládák ismertetésén kívül17 — tudomásunk 
szerint — egyedül a német asztalosok céhládáiról 
készült színvonalas iparművészettörténeti összefog
lalás, de az is csak a legutóbbi időkben, Josef M. 
Greber kitűnő úttörőmunkája,18 amely a céhládák itt 
következő általános bútortörténeti áttekintésénél ve
zérfonálként szolgált. Magyar vonatkozásban mind
össze Éber László szentelt a céhládáknak néhány 
bekezdést a magyarországi bútorművesség emlékei 
között, a Ráth György-féle nagy iparművészeti 
könyvben.19 Egyébként még csak leíró ismertetések 
sem készültek. Teljesen elszigetelten publikáltak olykor 
egy-egy céhládát, illusztrációként néhány céhtörté
neti munkában. Kivételt képez Csipkés Kálmán pon
tos leíró ismertetése a soproni múzeum 36 céhládá
járól.20 Pedig ezek a ládák Európaszerte, s így nálunk 
Magyarországon is közel öt évszázadon keresztül töl
tötték be — mint a szokástörténeti részben láttuk — 
igen fontos hivatásukat és díszes külső megjelenési 
formájukon pontosan végig lehet kísérni a nagy, kép
ző- és iparművészeti stílusáramlatok jegyeit a gótiká
tól egészen a biedermeierig. 

A céhláda márcsak reprezentatív funkciójánál fogva 
is származási helyének és korának kiemelkedő alko
tása. Megérdemli, hogy tüzetes vizsgálat alá vessük és 
mint az asztalosipar és gyakran a lakatosipar kiváló 
termékét, beállítsuk a polgári bútorművesség törté
netének megfelelő fejezeteibe. 

A céhládák felépítése, szerkezete, méretei és díszítő
elemei a céhrendszer egész európai elterjedési terü
letén meglepően egyezőek. Az azonos rendeltetésen 
kívül magyarázatul szolgál erre a céhrendszeren belül 
kialakult nemzetközi legényvándorlási intézmény év
százados gyakorlata, és az asztalosipar más termékeire 
is nagy befolyást gyakorló mintakönyvek és minta
rajzok széleskörű elterjedése. A különböző korok is 
csak igen keveset módosítottak a ládák konstrukció
ján, jóformán csak a díszítőelemek stílusa változott 
az egymást követő korok ízléséhez igazodva. (L. 7. 
kép). 

A céhládák általában kemény, vagy puhafából ké
szültek, elvétve vasból is, többnyire a lakatosoké, 
vagy bádogosoké. Az egyszerűen összeácsolt közép
kori láda a XVI. században válik tagoltabbá. Ekkor 
alakul ki a láda három fő része: a láda feneke alatt 
többé-kevésbé kiugró alapzat (talapzat, Sockel), a 
középrész, maga a ládatest és a bútordarabbá finomult 
ládát lezáró koronázó fedél. 

Az alapzat (talapzat) rendszerint fiókokat rejtett 
magában, sokszor az alapzat egyúttal lábazat is volt, 

de legtöbbször négy, hat, esetleg nyolc lábon nyugo
dott. A lábak formája igen változatos. A szögletes 
lábak hasáb, lapított hasáb, vagy fordított csonka 
gúla, a gömbölyű esztergált lábak gömb, félgömb, 
negyedgömb, pogácsa, lapított pogácsa, vagy fordí
tott csonkakúp-alakúak, de előfordulnak karrnos állat
láb-végződések is (oroszlántalp). Az alapzat leginkább 
a reneszánsz és barokk díszesebb ládáira jellemző, 
de ebben a korban sem feltétlen kelléke a ládának. 
Sokhelyütt egyszerű, profilait alaplécezet helyettesíti 
az alapzatot. 

A középrész, a. ládatest, a láda főrésze. Elsősorban 
ezen jelentkeznek az uralkodó stílusirányzat díszít-
ményei és az asztalostechnika különböző elemei: 
a faragások, a hornyolások, a berakások, párkány
törések (grepfelés), esztergályozás, stb. A ládatest 
hosszanti homlokzati oldalára került legtöbbször a 
mesterség emblémája, vagy címere, amelyet a mester
ség legjellegzetesebb szerszámaiból, vagy termékeiből 
állítottak össze, (L. 26 és 33. kép), esetleg a szakma 
mindennapi életéből vett jelenet ábrázolása és gyakran 
a láda zárjához tartozó díszes kulcspajzs. (L. 54. kép). 
A két keskeny oldalon találjuk a vas- vagy rézveretű 
fogantyúkat. (L. 18, 20. és 39. kép). 

A fedél eleinte eredeti funkciójának megfelelően 
kizárólag a láda befedését szolgálta; erre az egyszerű, 
lapos fedél is megfelelt. A lapos fedél közepére néha 
vas- vagy rézfogantyút alkalmaztak. (L. 16. kép). 
A zárszerkezet lapos fedél esetén, rendszerint a láda
test homlokzati oldalának belső falára volt ráerősítve, 
de előfordult az is, hogy a fedél belső oldalára helyez
ték el. A kulcsnyílás az első esetben a ládatest hom
lokzati falára került, az utóbbi esetben pedig a fedél 
külső oldalára. Mivel az értékek őrzésénél ilyen 
egyszerű zárási móddal nem elégedtek meg, külön
böző megoldások születtek a kulcsnyílás elfedésére, 
illetve elrejtésére. A homlokzati kulcsnyílásokat ele
inte ötletes megoldással valamelyik építészeti díszítő
elem alá helyezték. Ezt a beavatott a kulcsnyílás hasz
nálatakor lepattintotta, vagy félretolta. Később más 
megoldást találtak, és ez terjedt el azután általános
ságban: a láda fedelén elhelyezett kulcsnyílás fölé 
a fedél közepére díszes, kiemelkedő tagozatot épí
tettek. Ez a kontytetőszerűen megoldott felépítmény 
a zárszekrényke (Schlosskasten). Csipkés Kálmán 
kulcstartóüregnek nevezi.21 (L. 21, 56, 65. stb. kép). 

A zárszekrényke tetejére kis, kihúzható falemez
tolókát (Schieber) alkalmaztak, amely néha ugyan
csak kulcsra járt. Ennek elhúzása után vált csak 
hozzáférhetővé az üreg aljára ilymódon elhelyezett 
kulcsnyílás. Greber szerint a zárszekrénykét először 
állítólag a nürnbergi asztalosok céhládáján alkalmaz
ták 1595-ben. 

A fedél közepének tetőszerű kialakítása egyúttal 
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7. A céhláda szerkezete. 7. La disposition du coffre 

7. Der Aufbau der Zunftlade. 7. Устройство цехового сундука 

fontos dekoratív célokat is szolgált. Az asztalosipar kulcstartóüregről beszélhetünk), a másodikban az 
egyre inkább épületeket utánzó, ún. architektonikus üreg egyáltalán nem hozzáférhető. A zárszekrényke 
stílusirányzata ezzel „tetőzte be", mintegy koronázta mindkét esetben elveszítette eredeti célját, az első 
a megépített ládát. A zárszekrényke kialakítása lehe- esetben gyakorlati rendeltetése megváltozott, a má-
tőséget nyújtott a legkülönbözőbb díszítések alkal- sodikban teljesen megszűnt és kizárólag dekoratív 
mázasára, sőt gyakran a zárszekrényke fedelét is szerepe maradt meg. 
gazdag díszítményekkel borították. (L. 29—30. kép). A fedelet általában két hosszú, többnyire vas- vagy 

A zárszekrénykék alatt nem mindig találunk kulcs- réz-csuklóspánt erősíti a ládatesthez. A pántokat a 
nyílást, sőt olyan tetőszerű fedélkiemelkedésekkel is láda hátsó, hosszanti falának belsejére és a fedél 
találkozunk, amelyek egyáltalán nem nyithatók. belső oldalára erősítették. A pántok külső elhelyezése 
Az első esetben az üregben vagy az egyik ládakulcsot, ritka. Később a láda zárhatóságának még biztonsá-
vagy apróbb iratokat tartottak (ez esetben valóban gosabbá tétele érdekében kiküszöbölték a csuklós-
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pántok alkalmazását, elsősorban azért, mert a csuklós
pántokkal felerősített fedél — különösen ha a pánt 
csuklója kívülre esett — könnyen felfeszíthető volt, 
illetve a csukló csapjának egyszerű kiütésével, a zár 
nyitása nélkül hozzáférhetővé vált a láda belseje. 
A pántok kiküszöbölésével egyidejűleg a ládafedél 
belsejére olyan zárakat szereltek, amelyek két irány
ban zártak. A csapófedél megszüntetését az egyre 
magasabb és díszesebb zárszekrénykék elterjedése is 
előmozdította, mert a zárszekrényke gazdag díszít-
ményei, amelyek között legtöbbször a céh jelvényei is 
szerepeltek, csuklóspántos megoldás esetén a láda 
kinyitása után nem voltak láthatók. A céhládák egy-
részénél tehát a felnyitásnak és nyitvatartásnak egé
szen speciális új megoldása jött létre. A ládafedelet 
nem csuklóspántokkal erősítették a ládatesthez, ha
nem a pántok helyébe két, vagy négy lapos vasrudacska 
lépett. Ezek a ládafedél aljára merőlegesen voltak rög
zítve és a láda két keskeny oldalfalába épített sinen, 
függőleges irányban mozogtak, miáltal a fedelet vál
tozatlan vízszintes helyzetben fel lehetett húzni. 
A felhúzott fedelet kis, rugós tartószerelvények segít
ségével megfelelő magasságban rögzítették. (62. kép). 
Ezzel a megoldással a biztonságosabb zárhatóságon 
túlmenően lehetőség nyílt arra, hogy a céhláda mind
két hosszanti oldalát homlokzati kiképzéssel lássák 
el, fedelének díszítményei bármelyik irányból lát
hatók voltak, és így az asztalra kitett céhláda körül
ülése is lehetővé vált. A felhúzható fedélszerkezet 
használata feltehetően Észak-Németországból terjedt el. 

A céhláda besejének beosztása különböző. Közös 
vonásuk azonban, hogy mindegyikben vagy az egyik, 
vagy a másik oldalon, néha mind a kettőn megtalál
ható egy kis felcsapható fedeles rekesz, egy másik 
valódi kis láda, az ún. ládafia. Ennek oldala gyakran 
felhúzható volt és a felhúzott oldallapocska mögött 
két-három kis titkos fiók húzódott meg. Az alapzattal 
ellátott ládák alsó részében nyílt, vagy titkos fiókok 
helyezkedtek el, és sok olyan alapzat nélküli láda is 
van, amelynek egyik keskeny oldalfala felfelé kihúz
ható, mögötte pedig hosszú lapos, titkos fiók rejtőzik. 

A céhládákat bonyolult zárszerkezetekkel látták el. 
Eleinte a homlokzati oldal belső falára erősítették a 
téglalap-szamárhát-ív alakú, fenéklemezzel ellátott 
zárakat. Ezek nagyméretű, C-alakú rugó hatására 
reteszesen működtek (XV. század), később a XVI. 
század végén a zárlemezek peremeit felhajlítják, sőt 
a mozgó alkatrészeket gyakran domborított lemezek
kel takarják. A XVIII. századtól remekbekészült, 
díszes, vésett, domborított, teljes zárfedőlemezeket 
alkalmaznak. Az ónozott, ezüstözött, rézből készült, 
ritkábban tűzaranyozott zárfedőlemezek és díszes 
kerületük a barokk és rokokó mozgalmas vonalait 
követik. (23, 27, 28, 32, kép). Ezeket már rendszerint 
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a láda fedelére szerelték és nyelvcsapjaik egy, vagy 
két irányban zártak aszerint, hogy a láda fedele csuk
lóspánton nyílt fel, vagy sínen, függőleges irányban 
mozgott. A C-rugós szerkezetek helyébe ekkor már 
modernebb mechanizmusok léptek. A zárdiót bonyo
lult, sűrű őrlemezekkel látták el, úgyhogy kinyitásuk 
a szakember számára is sokszor megoldhatatlan fel
adatot jelent. A XIX. században az eddigi nyelves zá
rakat a kétbezzentős akaszos zárszerkezetek váltják 
fel. 

A céhládakulcsok fülei a barokk, rokokó Louis 
XVI. és empire ízlés jegyeit viselik magukon. Leg
nagyobb részük szára már nem üreges, tarajuk híja-
zása gyakran bonyolult (csillag, latin-, görögkereszt, 
stb.) alakú.22 (70. kép). 

A ládák hosszú csuklóspántjai és külső fogantyúi is 
többnyire igen díszesek és a megfelelő kor ízlését tükrö
zik. A díszes zár-, fogantyú- és pántveretek rendszerint 
a korabeli lakatosipar legkiválóbb remekei. 

A ládák mérete különböző, de a nagy átlag hossza 
50 és 70 cm, szélessége 35 és 50, magassága 30 és 50 
cm között mozog. 

A céhládák az asztalosipar önálló, speciális alkotá
sai, apró rekeszeikkel, titkos fiókjaikkal és egész külső 
megjelenésükkel legközelebbi rokonságban a kis író
szekrényekkel állnak, amelyekből a kabinetszekré
nyek fejlődtek ki. 

III. A céhládák kialakulása 
és stílustörténeti fejlődése 

A láda (arca, arche, arch, Laad, Lad, Lade, Ladula, 
Truhe) a legősibb bútordarabok egyike. Már igen 
korán kialakul a ládának olyan kisméretű változata 
a nagyméretű ruhásládával szemben, amelyben az 
ékszereket, kincseket, pénzt, majd pedig az okmányo
kat őrizték. Az egyiptomi királysírokban is találtak 
ilyen ékszerládikókat és a görög vázákon is láthatók 
hasonló kis ládák ábrázolásai. Ezek lényeges közös 
ismérve, hogy kis méretüknél fogva, hordozhatók. 
Ilyen hordozható láda volt a zsidók Bibliából köz
ismert, arannyal díszíett frigyládája is. A díszes ladi
kokat a rómaiaknál is megtalálhatjuk. A lovagkorban 
feltűnik az ún. „Minnekästchen", majd a városi 
patríciusok és polgárok körében is felbukkan a kazet
taszerű kis láda. Az északolaszországi kőfaragó 
egyesületek építészeti terveiket, rajzaikat és számítá
saikat őrizték ilyen ládákban és valószínű, hogy tőlük, 
a Como-környéki olasz mesterektől vették át 900. 
körül ezt a szokást a német kőművespáholyok (Bau
hütten). Végülis rajtuk keresztül jutott el a céhekhez 
az értékek őrzésére szolgáló, hordozható, díszes láda, 
a céhláda használata.23 



1. Gótika 

A román korból céhládát nem ismerünk. Későgót
stílusú ládákból is csak igen kevés maradt fenn, mint 
pl. a brémai halászcéh ládája a XV. század második 
feléből,24 a prágai mészárosoké ugyancsak a XV. 
századból,25 vagy a kolozsvári bodnároké az Erdélyi 
Múzeumban,26 szintén ugynebből az időből. Ezek 
a legkorábbi, XV. századi céhládák még általában 
vagy vasból készültek, vagy durván összeácsolt desz
kákból, amelyeket erős vaspántok tartottak össze. 
Díszítésük is majdnem kizárólag a vasaláson, a vére
teken jelentkezik. Hiszen az igazi szorosabb értelem
ben vett asztalosipar ebben az időben még ki sem 
alakult. Az asztalosok közvetlen elődjei a ládagyártók 
(Kistenmacher, latinul arcariusnak is nevezik az 
asztalosokat, az arca latin szó pedig ládát jelent), akik 
az épületekhez kötött ácsipartól (Zimmerer) elszakadva 
már az épülettől távol is elkészíthették az első, igazi, 
helyhez nem kötött, ingóságoknak minősülő (mobilia 
— Möbel) bútordarabokat, a ládákat, csak a XV— 
XVI. század fordulóján tűnnek fel, az igazi asztalosok 
céhszervezetei (Schreiner, Tischler, mensator, men-
sarius; mensa = asztal) pedig tulajdonképpen csak 
a XVI. században.27 

2. Reneszánsz 

A céhládák széleskörű elterjedése is erre az időre 
esik. A reneszánsz a XVI. század derekától egészen 
a XVII. század végéig uralkodik a céhládák stílusán. 
Az egyszerű ládán eleinte kizárólag a finom szövevé
nyes intarzia képviseli korának reneszánsz stílusát. 
(Pl. a braunschweigi asztalos céhláda 1566-ból.28) 
Míg északon sokáig ez a típus marad divatban, addig 
a délnémet bútorművességre a ládahomlokzatok 
architektonikus tagolása jellemző. A ládákon komp
lett 2—3, sőt 5 tengelyes épülethomlokzatok jelennek 
meg római dór (toszkán) oszloprenddel, hermákkal, 
stelákkal, pilaszterekkel, lizénákkal, timpanonos, fél
köríves ablakmélyedésekkel, aediculákkal, a fülkék
ben obeliszkekkel, majd a már közelgő barokkot jelző 
kagylókkal, angyalfejekkel és puttókkal. Valóságos 
kis palotahomlokzatok ezek, amelyek azonban szer
kezetileg nincsenek a ládával organikus összefüggés
ben, kizárólag látszathomlokzatok. Talán első és leg
tipikusabb példái ennek az irányzatnak a nürnbergi 
asztalosok céhládája 1595-ből, az Odera-Frankfurti
aké 1612-ből és a nördlingenieké 1621-ből.29 Ilyenek 
a prágai posztósoké 1609-ből és a prágai pékeké 1636-
ból.30 De Magyarországon is számos láda sorolható 
ide. Pl. a soproni pintérlegényeké 1628-ból,30/a négy 
pozsonyi láda: a mészárosoké 1638-ból, egy másik 

céhláda 1642-ből, az asztalosoké 1643-ból és a kerté
szeké a XVII. századból.31 Több győri céhláda, pl. a 
mészárosoké 1640-ből,32 a szombathelyi mészárosoké 
1671-ből33 és az Iparművészeti Múzeumban őrzöttek 
közül jónéhány darab. 

3. Barokk 

Ez az építészeti elemekkel gazdagon megrakott ún. 
architektonikus, homlokzatkiképző, későreneszánsz 
stílus a kőarchitekturától átvett formáival jóval túl
élte a reneszánsz idejét és mélyen belenyúlik a barokk 
korba. A XVII. század végén, sőt még a XVIII. szá
zadban is találkozunk vele. Ekkor már gyakran csa
vart oszlopokkal, sokszögű alaprajzi kiugrásokkal, 
letompított éllel, párkánytörésekkel és bonyolult 
körvonalú keretszegélyes mezőkkel jelenik meg. 
Ilyen pl. a prágai pintérlegények ládája 1686-ból,34 

vagy a pozsonyi kereskedőké35 és a győri pékeké36 

a XVII. századból. 
A délnémet architektonikus későreneszánsz stílustól 

már a XVI. században megfigyelhető bizonyos távo
lodás is. Az oszloprendek jelentősége csökken, sőt 
helyenként az oszloprend el is marad, a pilaszterekből 
szélső és középső lizénák alakulnak ki és a hangsúly 
a keretbetétekhez hasonló kereteit mezőkre, álkeret-
betétekre helyeződik át. Ezek a mezők legtöbbször 
simák, de gyakran mélyítettek, vagy domborítottak, 
néha faragványokkal, vagy berakásokkal díszítettek. 
Alakjuk rendszerint egyenesvonalú, egyszerűbb, vagy 
bonyolultabb geometrikus síkidom, amelyet profilált 
léc szegélyez. Majd a túlfűtött formákban tobzódó 
barokk hatásának fokozására a profilált keretszegélyt 
felváltja az ún. hullámléc. Legelőször az egészen 
egyszerű rothenburgi asztaloscéhládán alkalmazták 
1610-ben,37 a század derekán azonban már minden
felé elterjedt. (Pl. a flensburgi asztaloscéhláda 1660-
ból,38 a prágai kovácscéhláda 1676-ból.39) 

IV. A Veszprém megyei céhládák 

A Veszprém-megyei céhládák kb. itt kapcsolhatók 
be az általános fejlődésbe. A céhek megalakulása, 
vagy újraalakulása ugyanis a megye területén a XVII. 
század második felére és a XVIII. század elejére esik. 
Virágkoruk a XVIII. század második fele, sőt a XIX. 
század első negyede. 

Bár a Veszprém-megyei céhládák iparművészeti 
szempontból — néhány kivételtől eltekintve — alatta 
maradnak a külföldi céhládáknak, és talán egynéhány 
nagyobb és gazdagabb magyarországi város céhládái
nak is, mégis jelentős helyet foglalnak el hazai céh-
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emlékeink sorában egyrészt nagy számuknál fogva 
(69 eddig ismeretes darab), másrészt a nagy európai 
stílusáralmatokat leegyszerűsítő, kissé provinciális-ízű 
szinte népies felfogásban tükröző, de mégis ízléses, oly
kor ötletes megjelenésükkel. Rámutatnak a mindenkor 
legdivatosabb technikai megoldásokra, a legdivatosabb 
díszítőelemekre. A céhládák esztétikailag többnyire 
nem magasrendűek, de a szerkezet és díszítés szem
pontjából a technikai tudás legjavát példázzák és 
éppen ezért fontosak, mert művességtörténeti doku
mentumok. 

A legrégibbnek ítélt láda a veszprémi vargáké. 
(8—9. kép, Függ. 1.). Ez a láda a Bakonyi Múzeumban 
mint a kefekötőcéhé van nyilvántartva, holott homlok
zati oldalán látható régi — még szinte középkoriasan 
ható — szív- és csillagmintákkal áttört kulcspajzs-
verete a két kulcslyuknyílás mellett egy-egy tipikus 
vargaszerszámot ábrázol : a bicskiát és a görbe varga-
kést. (54/1. kép). Ugyanezek a szerszámok szerepelnek 
a veszprémi vargacéh 1706-ból származó pecsétjén is.40. 
Mivel a szokástörténeti részben szószerint leközölt 
1712-ből származó okirat világosan igazolja, hogy 
„ennek előtte néhány esztendőkkel a veszedelem ide
jén" a veszprémi vargacéh ládája elveszett, nagyon 
valószínűnek látszik, hogy a kefekötőktől előkerült 

9. A veszprémi vargacéh ládája. 
9. Die Zunftlade der Schuhmacher von Veszprém. 
9. Le coffre de la corporation des cordonniers de Veszprém 
9. Цеховой СУНДУК веспремского цеха сапожников 

8. A veszprémi vargacéh ládája. 

8. Die Zunftlade der Schuhmacher von Veszprém. 

8. Le coffre de la corporation de cordonniers de Veszprém 

8. Цеховой СУНДУК веспремского цеха сапожников 

láda azonos ezzel az akkor elveszett vargacéh-ládával. 
Fedelén alacsony kulcstartóüreget rejtő tagozat emel
kedik ki hullámléccel szegélyezve. Tolókáját rugós 
zárszerkezet segítségével lehet kihúzni. Az erősen 
megrongált láda éleit vasalások tartják össze. Alapzata 
jobboldalról kihúzható magas fiókot rejt magában, 
amelyet újabban rátett rokokó ízlésű kulcspajzsveret 
díszít. A lábakat két faragott keresztléc helyettesíti. 
Csapófedelének két díszes csuklós hosszúpántja is 
a XVII. századra vall. Zárja hiányzik. Belsejében 
mindkét oldalán egy-egy ládafia volt. A baloldali 
hiányzik, helyét a bemélyített vájat mutatja. A jobb
oldali, hullámléccel szegett rekesz három részre oszlik : 
kettőben egy-egy fedél nélküli, kockaalakú ládikó, a 
harmadikban ugyanilyen nagyságú fagombbal el
látott, lyukacsos fedelű, kockaalakú tartó, valószínűleg 
porzó. A többször átépített és renovált láda kulcspajzs-, 
csuklóspánt és éleit összetartó vasvereteivel — de 
egész külső megjelenésével is — sajátos módon későgót 
reminiszcenciákat ébreszt, bár részleteinek túlnyomó 
része (kulcstartóüreg, hullámléc) kifejezetten a XVII. 
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10. A várpalotai csapócéh ládája. 

10. Die Zunftlade der Tuchmacher von Várpalota 

10. Le coffre de la corporation des foulons de Várpalota 

10. СУНДУК варпалотайского цеха СУКОНЩИКОВ 

századra utal. Ez annál figyelemreméltóbb, mivel a 
veszprémi vargacéh 1646-ból való 1706-ban megújított 
pecsétnyomója is későgót stíluselemek emlékét idézi. 
A vargacéhben tehát az egyik legrégibb, középkori 
eredetű veszprémi céhszervezetet gyaníthatjuk. 

1. Későreneszánsz-barokk 

A régebbi egyszerűbb ládák fedele lapos. A fedél 
vagy geometrikus kereteit mezővel van díszítve, vagy 
teljesen sima. Hosszanti homlokzati oldalukat rend
szerint két, négyszögletes kereteit mező osztja ketté, 
közöttük a kulcspajzs. A két keskeny oldalt is a hom
lokzatival egyező egy-egy álkeretbetét díszíti. Egyré-
szüknél erre van erősítve a két vasfogantyú, más
részük csak egy felső fogantyúval van ellátva, amely a 
fedél közepén helyezkedik el, többnyire kis kiemelkedő 
tagozatra erősítve. Olyan láda is akad, amelyen mind a 
három fogantyú megtalálható. A kereteit mezők álta
lában négyszög alakúak, néhol több szimmetrikus 
törésvonallal sokszögűvé változnak, de alapvető négy
szög formájukat ilyenkor is megtartják. A mezőket 
profilált, vagy hullámlécek szegélyezik. Ez az egyszerű 
gyakori típus tulajdonképpen még a későreneszánsz 
időkből ered, és az ún. architektonikus bútorstílus 
maradványa. De a Veszprém-megyei ilyen céhládák 
jórésze feltétlenül már a XVIII. században készült, 
sőt nem egy közülük a XIX. században. Ebbe a nagy 
csoportba sorolhatók az alábbi ládák: 

A várpalotai csapócéh zöldre festett puhafa ládája 
(10. kép, Függ. 2.) hosszanti, homlokzati oldalán a 
jobbra eső négyszögletes mező hullámléccel, a bal
oldali profilált léccel van szegélyezve. Ez utóbbi való
színűleg későbbi pótlás, mert a két keskeny oldalon 
is hullámléc szegélyezi a négyszögletes kereteit mező
ket. Áttört kulcspajzsa a veszprémi vargákéra emlékez
tet. A fedél téglalapalakú mezejének kerete négy helyen 
szimmetrikusan megtörik. Típusa után készítésének 
ideje a XVII—XVIII. század fordulójára tehető. 

Ugyanilyen típusú és tagolású a veszprémi bognár-

11. A veszprémi bognárcéh ládája. 
11. Die Zunftlade der Wagner Von Veszprém 
11. Le coffre de la corporation des charretiers de Veszprém 
11. СУНДУК веспремского цеха бондарей. 

céh nagyméretű, lapos keményfa ládája, (11. kép, 
Függ. 3.) de a négyszögletes mezőket itt széles, profilált 
keretlécek szegélyezik. Esztergált pogácsalábaival, 
keskeny oldalainak erős vasfogantyúival, robusztus 
megjelenésével súlyos, korabarokk bútordarab be
nyomását kelti. Fedelének közepén kis kiemelkedő 
profilált lécszegélyű tömör tagozatra fogantyú van 
erősítve. A céhládákon ilyen felső fogantyút már a 
XVII. században is alkalmaztak. (Pl. a beszterce
bányai ötvösök céhládája 1654-ből.41) Belsejében a 
szokásos ládafia. 

Ugyanilyen szerkezetű és megjelenésű, csak kisebb 
és arányosabb a veszprémi takácslegénytársaság bar
nára festett, laposfedelű puhafa ládája (Függ. 4.) 
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azzal a különbséggel, hogy fogantyúja csak a fedelén 
van. Utólag sárga festékkel festették rá az akkori 
dékányok nevét, néhány népies virágdíszt és a reno
válás évét (1841). Ebből és a láda felépítéséből arra 
következtethetünk, hogy jóval előbb, valószínűleg a 
XVIII. század elején, vagy még hamarabb készülhetett. 
Megerősíti ezt a feltevést az is, hogy a takácscéh 
Veszprémben pecsétnyomójának tanúsága szerint már 
1644-ben működött.42 Belsejében baloldalt ládafia. 
Jobbra eső oldalfala felfelé kihúzható, mögötte a láda 
aljában, annak teljes hosszúságában lapos, rejtett 
fiók húzódik meg. 

A jellegzetes négyszögű kereteit mezők díszítik a 
peremartoni csizmadia ifjúság ládáját is. (12. kép, 
Függ. 5.). A zöldre festett puhafa ládát hosszanti 
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12. A peremartoni csizmadia ifjútársaság ládája. 
12. Die Lade des Schuhmachergesellen-Vereins von Peremarton. 
12. Le coffre des compagnons bottiers de Peremarton 
12. СУНДУК перемартонского общества молодых сапожников 

homlokzati és két keskeny oldalán piros, profilált 
keretszegélyek élénkítik. Lábai lapított hasábalakúak. 
Lapos fedelén és két keskeny oldalán egy-egy vasfo
gantyú. Belsejében baloldalt ládafia. A jobb oldalfal 
ennél a ládánál is kihúzható, mögüle azonban hiányzik 
a hosszú titkos fiók. A titkos fiók fölötti lap, a láda 
közbülső fenéklapja ellenben kihúzható és ez alatt kis, 
titkos rekesz bújik meg, mivel az eredeti titkos fiók a 
láda egész hosszát nem érte végig. A láda homlok
zatára fehér festékkel felírták a társaság, valamint elöl
járóinak nevét és az 1813-as dátumot. Homlokzatának 
közepére felül kétkarélyos, alul hegyes végű, tipikus 
empire kulcspajzsot erősítettek. A dátum és kulcspajzs-
veret stílusa azonban csak a későbbi renoválás idő
pontját mutatja. A láda maga zöld-piros színeivel és 
teljes megjelenésével a késő reneszánsz jegyeit hordja 
magán. Készítésének ideje szintén a XVII—XVIII. 
század fordulójára tehető. 

Ugyanilyen szerkezetű a pápai gombkötők keményfa 
ládája. (Függ. 6.). Hosszanti homlokzati oldalán két, 
profilált lécekkel kereteit, négyszögletes mező, két 
keskeny oldalán erős vasfogantyú. A kereteit mezők 
innen már elmaradtak. Aljában a ládaoldal felhúzá
sával megközelíthető titkos fiók, belsejében ládafia. 
A lábakat durván felerősített lécek helyettesítik. 

Ide sorolható a várpalotai csizmadia céh ugyancsak 
erősen megrongált keményfa ládája is. (Függ. 7.). 
Homlokzatán a két jellegzetes négyzetes mezőt erősen 
profilált keretlécek szegélyezik. A láda teljesen ki
húzható jobb keskeny oldalfala hiányzik úgy, hogy az 
egykor mögéje rejtett titkos fiók vége most kilátszik. 
Tapétázott belsejében a szokásos ládafia. Fedelének 
közepén, kívül vaskarika, belső oldalán felírás, a 
javítás dátumával (1871) és az akkori elöljárók név
sorával. Lábai gömbölyűek. 

Végül ide tartozik a takácsi takácscéh nagyméretű 
ládája is, (Függ. 8.) amelynek jóformán csak a váza 
maradt meg, de belsejében a ládafia, hosszanti hom
lokzati oldalán pedig a négyszögletes mezők keret-
1 éceinek helye és a festés nyomai még jól kivehetők. 

A hosszanti homolkzati oldalt két részre osztó és a 

13. A veszprémi pintércéh ládája. 
13. Die Zunftlade der Böttcher von Veszprém. 
13. Le coffre des tonneliers de Veszprém 
13. СУНДУК веспремских бондарей 



14. A peremartoni (?) csizmadiacéh ládája. 

14. Die Zunftlade der Schuhmacher von Peremarton (?) 

14. Le coffre de la corporation des bottiers de Peremarton (?) 

14. СУНДУК перемартонского (?) цеха молодых сапожников 

két keskeny oldalt díszítő, négyszögletes, keretezett 
mezők jellegzetes tagozatai és a felhúzható ládaoldal 
mögött meghúzódó titkos fiók konstrukciója még 
hosszú időn keresztül uralkodott a céhládákon. 
A négyszögletes mezők azonban később már nem 
keretléccel szegélyezettek, hanem mélyítettek, vagy 
domborítottak. 

Ilyen mélyített négyszögletes mezők tagolják a 
veszprémi pintércéh feltűnően kisméretű ládáját. (13. 
kép, Függ. 9.). A homlokzat mélyített mezőit domború, 
faragott hordó és íves kádár fakörző díszíti, a mester
ség legjellegzetesebb terméke és szerszáma. A homlok
zatra festett évszám (1767), valószínűleg a készítés 
évét jelzi. Kulcspajzsának nyugtalan vonala már a 
rokokót képviseli (54/3. kép). A két oldalsó mélyített 
álkeretbetét közepére fogantyúkat erősítettek. Fedelé
nek homorúan lekerekített sarkú, enyhén kiemelkedő, 
téglalapalakú tagozatán helyezkedik el a felső fogantyú. 

Hasonló, homorúan lekerekített sarkú, téglalap
alakú, kiemelkedő faragott álkeretbetétek díszítik a 
peremartoni csizmadiacéh hosszú, súlyos keményfa
ládáját is, (14. kép, Függ. 10.) összesen hat darab, kettő 
a homlokzati, egy-egy a két keskeny oldalon, kettő 
pedig a fedelén. A két oldalfogantyún kívül a fedelére 
vaskarikát erősítettek. A láda jobboldali fala itt is 
felcsúsztatható, amely alul hosszú, rejtett fiókot takar. 
Az alsó párkányzat körben ívelő vonalú lécezettel van 
ellátva, ez a lábakat helyettesíti és a láda szokatlan 
hosszának megfelelően úgy van kiképezve, mintha az 
nyolc lábon állana. 

Ugyanilyen motívumok díszítik a peremartoni, ber-
hidai és kiskovácsi egyesült takácscéh ládáját is. (15. 
kép., Függ. 11.). A jóval kezdetlegesebb kidolgozású, 
barnára festett puhafaláda a ráfestett felirat szerint 
1764-ben készült. Mélyített, téglalapalakú kereteit 
mezőit homorúan lekerekített sarkú, téglalapalakú, 
sárgára festett belső keretvonalak díszítik. A láda jobb 
oldalfala ugyanúgy felhúzható, mögötte hosszú titkos 
fiók rejtőzik. A lábnélküli láda érdekessége a koporsó-
tetőszerúen kiemelkedő, enyhén ívelt vonalú hatalmas 

15. A peremartoni, berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh ládája. 
15. Die Zunftlade der vereinten Weber von Peremarton, Berhida und 

Kiskovácsi 
15. Le coffre de la corporation des tisserands unis de Peremarton, Ber

hida et Kiskovácsi 
15. СУНДУК объединенного перемартонского, берхидского и 

кишковачского цеха ткачей. 

fedél. Az aránytalanul magaszárszekrény (15 cm, а 22 
cm magas ládatesthez) nem nyitható, így csak díszül 
szolgál. A zárszekrény fedőlapját ugyanaz a homorúan 
lekerekített sarkú, téglalapalakú festett keret díszíti, 
mint a láda oldalait. 

Ugyancsak hasonló mélyített és domborított ál
keretbetétek tagolják a szentkirályszabadjai bognár
legénytársaság zöldre festett, puhafaládájának minden 
oldalát. Fedelén fogantyú, esztergált lábai elvesztek. 
(Függ. 12). 

A későbbi, még egyszerűbb falusi ládákról már a 
keretezett mezők is elmaradnak, de megjelenésük, 
szerkezetük, a lapos fedélre erősített fogantyú, a 
felhúzható ládaoldal mögé csúsztatott titkos fiók, vagy 
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18. A pápai (?) pintércéh ládájának keskeny oldala és fogantyúverete. 
18. Die schmale Seite und der Handgriffbeschlag der Zunftlade der Bött

cher von Pápa (?) 

18. Le pan latéral, la ferrure et le portant du coffre de la corporation 
de tonneliers de Pápa ( ?) 

18. У з к а я сторона и кованая ручка сундука папайского (?) 
цеха бондарей 

16. A kenései takácscéh ládája. 

16. Die Zunftlade der Weber von Kenése 

16. Le coffre de la corporation de tisserands de Kenése 

16. СУНДУК кенешейского цеха ткачей. 

az esztergált pogácsalábak még mindig ehhez az alap
típushoz kapcsolják őket. 

Ilyen egyszerű falusi céhláda pl. a kenései takácsoké, 
(16. kép, Függ. 13.) amely a ráfestett felirat tanúsága 
szerint 1802-ben „épült". Az „épült" kifejezés ilyen 
kései használata is a ládakészítés architektonikus fel
fogása mellett bizonyít. Egyetlen dísze a fedél közepére 

helyezett finom, profilált lécezettel szegélyezett, kis 
kiemelkedő tagozat, amelyre a fogantyút erősítették. 
Ez a megoldás egyenesen a XVII. századra emlékeztet. 
A széles, profilált felső és alsó párkánnyal ellátott, 
arányos láda esztergált pogácsalábakon áll. 

Szintén a XVIII. és XIX. század fordulóján készül
hetett a szentkirályszabadjai takácscéh hasonlóan 
egyszerű ládája, (Függ. 14.) lapos fedele és felső fo-
gantyús megoldása még ebbe a csoportba utalja, bár 

17. A pápai (?) pintércéh ládája. 
17. Die Zunftlade der Böttcher von Pápa(?) 
17. Le coffre de la corporation de tonneliers de Pápa (?) 
17. СУНДУК папайского (?) цеха бондарей. 
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kissé kihajló szögletes lábai enyhén ívelt vonalukkal 
már meglehetősen elütnek ettől az altípustól. 

Végül egy kis, csikósra festett felső fogantyús, láb
nélküli mezőkomáromi céhládát sorolhatunk ide, 
felhúzható jobboldalával és titkos fiókjával. (Függ. 15.). 

A lapos fedelű, kereteit mezőkkel tagolt, egyenes
vonalú ládák csoportját két igényesebb keményfaládá
val zárhatjuk le. Ezek felépítésükben és szerkezetükben 
lényegében megegyeznek az előzőkkel, de ízléses kül
sejük, berakásos díszítésük és gazdag veretük azonnal 
elárulja, hogy jelentősebb városi céhek XVIII. századi 
ládáival állunk szemben. 

Az egyik, valószínűleg a korábbi, a pápai pintér
céhé (?). (17—18. kép, Függ. 16.). Hosszanti hom
lokzati oldalán egyetlen, négy csücskén kis négyzetekké 
kitáguló, téglalapalakú széles, lapos, fekete keretléc 
fut körül. Ugyanilyen geometrikus keret díszíti a 
lapos fedelet és a két keskeny ládaoldalt is. A fekete 

20. A veszprémi cipészcéh ládájának keskeny oldala és fogantyúverete. 
20. Die schmale Seite und der Handgriff beschlag der Zunftlade der Schuh

macher von Veszprém 
20. Le pan latéral et la ferrure du coffre de la corporation de cordonniers 

de Veszprém 
20. Узкая сторона и кованая ручка сундука веспремского 

цеха сапожников 

19. A veszprémi cipészcéh ládája. 

19. Die Zunftlade der Schuhmacher von Veszprém 

19. Le coffre de la corporation des cordonniers de Veszprém 

19. СУНДУК веспремского цеха сапожников 

kereten belül világosabb színű, fabetétlemezek borít
ják a ládát. A két keskeny oldalra hatalmas, súlyos, 
igen szép vonalú korabarokk fogantyúkat erősítettek. 
Hasonló díszes két kulcs nyílású kulcspajzsveret dí
szíti a ládahomlokzatot is. A ládatest jobb oldalfala 
függőleges irányban felhúzható, mögötte titkos fiók. 
Kezdetleges, ferde, csonkagúlaalakú lábait később 
tehették rá. Eredetileg bizonyára esztergált pogácsa
lábakon állott. Egyike vidékünk legízlésesebb ládái
nak. 

A másik láda a veszprémi cipészeké. (19—20 kép, 
Függ. 17.). A fényezett barna keményfa láda hosszanti 
homlokzati oldalán a szokásos négyszögletes kereteit 
mezők helyett két, négykarélyos, világosabb színű 
szalagberakásos médaillon látható, mindkettő köze
pén egy-egy sötétebb színű berakásos négyágú csil
lag és az évszám, világosfa berakással: 1753. A láda 
két keskeny oldalán, végein félkörívben kitüremlő 
téglalapalakú, világos színű, szalagberakásos keret 
közepén helyezkednek el a súlyos barokkveretű fo
gantyúk. Díszes zárja a hosszú homlokzati oldalfal 
belső felére van erősítve. Fedelét patkóalakúra haj-
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lított, ónozott vas, hosszú csuklóspántok tartják. 
Eredeti lábai bizonyára elvesztek, jelenlegi esetlen, 
hasábalakú lábait később kaphatta. 

2. Későbarokk-rokokó 

Az eddig ismertetett egyszerű, egyenesvonalú, bizo
nyos fokig architektonikus, talán későreneszánsz, 
vagy korabarokk stílusúnak minősíthető, provin
ciális megjelenésű ládákkal szemben merőben új 
csoportot képviselnek a hajlított vonalú későbarokk, 
vagy rokokó céhládák. Közös jellemzőjük a hajlí
tott vonalvezetés, amely legtöbbször már a láda testé
nek körvonalán feltűnik, de méginkább jelentkezik az 
egyenesvonalú, geometrikus keretszegélyek helyébe 
lépő, nyugtalan hatású bemélyített, faragott keret
díszítéseken, a kimagasló díszes zárszekrénykéken, 
esetleg az azok kihúzható fedelét koronázó, mozgal
mas, faragott szobrocskákon, sőt a hatalmas, díszes 
zárszerkezetek alakján. Ezek a ládák, szemben az 
előző csoport architektonikus megjelenésű ládáival, 
úgy hatnak, mintha nem is „építették", hanem plasz
tikusan masszából mintázták volna. Tömör kemény
fából készültek, nyers megmunkálásúak és az ún. 
Mária Terézia-kor vaskos, magyarországi népies 

22. A veszprémi asztaloscéh ládájának belseje. 
22. Das Innere der Zunftlade der Tischler von Veszprém. 
22. L'intérieur du coffre de la corporation de menuisiers de Veszprém 
22. Внутренняя часть сундука веспремского цеха столяров 

21. A veszprémi fazekascéh ládája. 

21. Die Zunftlade der Töpfer von Veszprém. 

21. Le coffre de la corporation des potiers de Veszprém 

21 . СУНДУК веспремского цеха гончаров 

barokkjának, de ugyanakkor a rokokó könnyed vonal
vezetésének stílusjegyeit viselik magukon. 

Ebbe a csoportba 9 ládát sorolhatunk. Inkább a 
jelentősebb veszprémi városi céhek ládái tartoznak 
ide, míg a falusi céhládák jórésze a későreneszánsz 
hagyományos szerkezetét és alakját őrizte meg, telje
sen leegyszerűsített formában egész a XIX. század 
derekáig. Egyrészük datálva is van. A fazekasoké 
1768-ban, a lakatosoké, órásoké és puskaműveseké 
1776-ban, a mészárosoké 1779-ben, a pékeké ugyan
csak 1779-ben készült. Az asztalosokén és kalaposo
kén nincs ugyan dátum, de stílusjegyeikkel és egész 
külső megjelenésükkel pontosan beleillenek ebbe a 
csoportba. Ezenkívül még egy egészen hasonló, isme
retlen eredetű céhláda járul ehhez az együtteshez. 
Továbbá ide sorolható a devecseri mészárosok 1778-
ban készült hatalmas céhládája, végül még egy egy
szerű kis láda. 

A csoport első tagja a veszprémi fazekascéh kemény
fa ládája. (21. kép, Függ. 18.). A magas, koporsó-
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24. A veszprémi asztaloscéh ládája. 

24, Die Zunftlade der Tischler von Veszprém, 

24. Le coffre de la corporation des menuisiers de Veszprém 

24. СУНДУК веспремского цеха столяров 

alakú fedélen olvasható mélyített felirat szerint 1768-
ban készült és „Sziver I. elnökségibe" 1879-ben újí
tották meg. Ekkor készült a felirat az ugyancsak 
mélyített kis korsó rajzával együtt. A szokatlanul 
magas fedél két rekeszből áll. A felső rész rugós zár
ral működő kis kulcstartórekesz, az alatta levő, kívül
ről felirattal ellátott tagozat jobb oldalról kihúzható 
lapos fiókot rejt magában, amelyre kis kagylómintájú 
rézfogantyú van erősítve. A hajlított vonalú ládatest 
mind a négy oldalát S-alakú vonalakból összeállított, 
mélyített, faragott keretek díszítik. Négy élét kívül
ről, lent és fent, összesen nyolc helyen, széles pántok
kal vasalták meg, nyilván az 1879-es megújítás alkal
mával. Lábai enyhén kifelé hajlók. Belseje kékesszürke 
mintás tapétával van bevonva, balra fent a szokásos 
ládafia. 

Jóval kisebb és harmonikusabb megjelenésű a 

veszprémi asztalosok rézveretes tölgyfaládája. (22, 
23,24. kép, Függ. 19.) Kiemelkedő zárszekrény
kéjének fedele kihúzható. Négy oldalának széles, 
mélyített keretdíszei lendületes, hosszú S-alakú vona
lakból állanak. Keskeny oldalaira erősített rézfo
gantyúi kagylómotívumban végződnek. Nagy, dom
ború, barokkfedelű zárszerkezete a ládatető belsejére 
van szerelve, a két, ugyancsak díszes, csuklós hosszú
pánt közé. Alsó párkánya lágyan belehajlik a kissé 
kifelé álló alacsony lábakba. A láda arányai és kidol
gozása kitűnő mester ízlésére és kezére vallanak. 

A csoportból, de talán az összes Veszprém-megyei 
céhládák közül a legszebb és mint iparművészeti 
alkotás is figyelemreméltó a veszprémi lakatos, órás 
és puskaműves céh ládája. (25. 26. 27. kép, Függ. 20.). 
Bár homlokzatának rézrátétes évszáma szerint 1776-
ban készült, tipikus átmenetet mutat a késői barokk 
és rokokó-stílus között. Ha magyarországi viszony
latban ezt a megállapítást egyáltalán meg lehet koc
káztatni, a Régence egészen kései magyarországi 
képviselőjének tekinthetnénk, jóllehet ez az áramlat 
a XVIII. század 30-as, 40-es éveiben Dél-Németor
szágon túl alig jutott el. Már a láda testének enyhe 
hajlata, oldalainak szélesvájatú, asszimetrikus, hul
lámos keretvonalai és csigavonalú lábvégződései is 
erre az átmeneti stílusra utalnak. A ládatest négy 
sarkára a Régence egyik kedvelt díszítőeleme, a fara
gott akantuszlevél simul, a ládafedél közepéből ki-

23. A veszprémi asztaloscéh ládájának zárja. 
23. Das Schloß der Zunftlade der Tischler von Veszprém. 
23. La serrure du coffre de la corporation des menuisiers de Veszprém 
23 . Запор сундука веспремского цеха столяров 
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25. A veszprémi lakatos, órás és puskaműves céh ládája. 
25. Die Zunftlade der Schlösser, Uhrmacher und Büchsenmacher von 

Veszprém. 

25. Le coffre de la corporation des serruriers, des horlogers et des ar
muriers de Veszprém 

25. СУНДУК веспремского цеха слесарей, часовщиков и ору
жейников 

26. A veszprémi lakatos, órás és puskamüves céh ládájának emblémája. 
26. Das Emblem der Zunftlade der Schlösser, Uhrmacher und Büchsen-

macher von Veszprém. 

26. L'emblème du coffre de la corporation des serruiers, des horlogers 
et des armuriers de Veszprém 

26. Эмблема сундука цеха веспремских слесарей, часовщиков 
и оружейников. 

27. A veszprémi lakatos, órás és puskaműves céh ládájának zárja. 
27. Das Schloß der Zunftlade der Schlösser, Uhrmacher und Büchsen

macher von Veszprém 

27. La serrure du coffre de la corporation des serruriers, des horlogers 
et des armuriers de Veszprém 

27. Запор сундука веспремского цеха слесарей, часовщиков 
и оружейников 

emelkedő zárszekrénykéhez pedig a fedél négy sarká
ból újabb faragott akantuszlevelek hajlanak. Homlok
zatának keretét a rézrátétes évszámok között hosszú
kás rézembléma tölti ki. Az embléma közepén két 
keresztbetett, háromkarélyos fülű kulcs, kalapács és 
függőlakat, balra óraszámlap, jobbra két keresztbe
tett pisztoly domborított képe jelzi a lakatos, órás, 
illetve puskaműves mesterséget, díszes, kagylómintás, 
domborított keretben. A barna tölgyfa céhláda zár
szekrénykéje kihúzható fenyőfalapocskával záródik. 
Eredetileg feltehetően valamilyen díszesebb faragott 
fedél koronázhatta. (Lásd a müncheni asztaloscéh
ládát 1730-ból,43 a prágai könyvkötők ládáját 1730-
ból,44 vagy a veszprémi mészárosokét 1779-ből.45) 
Két keskeny oldalán díszes sárgaréz rokokóízlésű 
fogantyúkkal van ellátva. Belseje tapétázott. Fedelét 
két feltűnően egyszerű belső csuklóspánt kapcsolja 
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29. A veszprémi mészároscéh ládája. 

29. Die Zunftlade der Fleischhauer von Veszprém. 

29. Le coffre de la corporation des bouchers de Veszprém 

29. СУНДУК веспремского цеха мясников 

28. A veszprémi mészároscéh ládájának zárja. 

28. Das Schloß der Zunftlade der Fleischhauer von Veszprém. 

28. La serrure du coffre de la corporation des bouchers de Veszprém 

28. Запор сундука веспремского цеха мясников. 

össze a ládatesttel. A pántok között csaknem az egész 
fedelet keresztben átérő, díszes rokokóvonalú, hatal
mas zárszerkezet helyezkedik el. 

Hasonlóan igen szép rokokó zárszerkezet díszíti 
a veszprémi mészárosok 1779-es évszámmal ellátott 
ládáját is. (28, 29, 30, 31. kép, Függ. 21.). A zár két 
oldalán elhelyezkedő csuklós pántok azonban itt már 
díszes rokokóvonalúak. Belsejét zöldes, fedelének 
belső oldalát barnás-piros tapéta borítja. Maga a 
ládatest enyhén hajlított, élei le vannak vágva, pro
filált alsópárkányának és felső fedélpárkányának ki
ugró sarkai tompítottak. Oldalainak mélyített és 
plasztikusan kiugró aranyozott keretdíszítése a ti
pikus S és C-vonalak variációja. Keskeny oldalaira 
díszes rokokófogantyúkat erősítettek. Eredeti lábai 
hiányoznak, a jelenlegiek nem illenek hozzá. A fedél
ből kiemelkedő magas zárszekrény eltolható fedél
lemezét faragott faszobrocska koronázza: ledöntött 
szarvasmarha fülébe egy-egy szelindek kapaszkodik. 

30. A veszprémi mészáros céhláda zárszekrénykéjének oromdísze. 
30. Der Giebelschmuck des Schloßkästchens der Zunftlade der Fleisch

hauer von Veszprém. 
30. Ornement du chassis de serrure du coffre de la corporation des 

bouchers de Veszprém 
30. Фронтонное украшение ключевой коробки сундука вес

премского цеха мясников 
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A csoport következő három tagjának közös jellem
zője, hogy az előbbiekben ismertetett négy ládától 
eltérően nincs kiemelkedő zárszekrénykéjük, hanem 
lapos fedelük külsején szabadon helyezkedik el a 
kulcsnyílás. 

1779-ben készült a veszprémi sütőcéh lágyan hajlí
tott körvonalú tölgyfaládája. (32, 33, 34. kép, Függ. 
22.). Homlokzatán rátétes sárgaréz évszám. A számok 
formája tökéletesen megegyezik a veszprémi lakatos
céh 1776. évi ládáján látható számokéval. Belseje 
finom mintázatú, zöldes-aranyos tapétával bélelt. 
Fedelének belső oldalán hatalmas, díszes, ónozott 
rokokózár helyezkedik el. Szerkezete és alakja alig 
különbözik a veszprémi 1776-os lakatos és 1779-es 
mészárosláda zárjaitól. Rokokóvonalú, díszes belső 
rézcsuklóspántjai is a mészárosláda pántjaira hason
lítanak. Majdnem biztosra vehető, hogy a három láda 

32. A veszprémi sütőcéh ládájának zárja. 
32. Das Schloß der Zunftlade der Bäcker von Veszprém. 
32. La serrure du coffre de la corporation des boulangers de Veszprém 
32. Запор сундука веспремского цеха пекарей 

ПО 

31. A Veszprém mészároscéh ládájának belseje. 

31. Das Innere der Zunftlade der Fleischbauer von Veszprém. 

31. L'intérieur du coffre de la corporation des bouchers de Veszprém 

31 . Внутренняя часть сундука веспремского цеха мясников 

egy kéz munkája. Készítésük ideje is majdnem egybe
esik (1776., 1779., 1779.). A zárszerkezetek és szám
típusok azonossága, valamint a tapétázott megoldás 
is ezt látszik igazolni. A láda főékessége az évszámok 
alá helyezett és a teljes homlokzatot kitöltő faragott 
pékcímer. A szeszélyes-vonalú díszes rocaille keretbe 
foglalt pajzsot kétfelől egy-egy hátratekintő, ágaskodó 
oroszlán tartja. A pajzsban kifli, perec, császárzsem
lye, egy kétdomborulatú és egy négy csücsökben vég
ződő sütemény (Timpenbrot)40 plasztikus alakja 
helyezkedik el. A láda két keskeny oldalán bemélyí
tett rokokókeret közepén díszes fogantyú. A láda 



33. A veszprémi sütőcéh ládája. 
33. Die Zunftlade der Bäcker von Veszprém. 
33. Le coffre de la corporation des boulangers de Veszprém 
33. СУНДУК веспремского цеха пекарей 

hátsó oldalát is mélyített, faragott rokokókeret díszíti. 
Kissé kiugró, alacsony lábai közvetlenül az alsó pár
kányhoz simulnak. 

Ugyancsak laposfedelű és az előbb ismertetett sütő 
céhládához formában és szerkezetben erősen hasonlít 
a veszprémi kalaposlegények évszámnélküli, kisméretű, 
keményfaládája. (35. kép, Függ. 23.). Homlokzatát 
és két keskeny oldalát nyugtalan vonalú mélyített 
rokokó-keret díszíti. A remekbe készült hatalmas, 
rokokó-vonalú zárszerkezet alakja és díszítése is 
megegyezik az előzőkével. A zárfedél domborított 
díszítése a veszprémi asztaloscéhláda zárjára, alsó 
párkányának lábakat helyettesítő meghajlítása a 
veszprémi lakatoscéh ládájának lábmegoldására em
lékeztet. 

Külső megjelenésében a kalaposlegény-ládához 
erősen hasonlít a veszprémi Bakonyi Múzeum egy 
jóval nagyobb méretű céhládája. (Függ. 24.). Hogy 
melyik céhé volt, nem tudjuk. Keményfából készült, 
oldalát mélyített S és C-alakú vonalakból összeállí
tott rokokókeret díszíti. Négy sarkát utólag rézlemez
zel erősítették meg. Fedelének belső lapján hatalmas 
vaszárszerkezet helyezkedik el, de a lapos fedél —el
térően az összes eddig ismertetett ládáktól — nem 
csuklóspántokon nyílik, hanem két sínen, függőleges 
irányban felhúzható és felhúzva vízszintes helyzetben 
rögzíthető, illetve kitámasztható a láda fölött. 

A devecseri mészároscéh hatalmas, fényezett, barna, 
keményfaládája 1778-ban készült. (36. kép., Függ. 25.). 
A láda egyenesvonalú szerkezete, homlokzatának két
felé osztottsága és nehézkes tömege még sokat őriz 
az előző, architektonikusnak minősített csoport sajá
tosságaiból. Fedele alacsony kontytetőszerűen emel
kedik ki, minden hajlat nélkül. A tetőgerincen kes
keny, lapos lemez fut végig, amelynek közepére erős 
vaskarikát erősítettek. Ezen a lemezen olvasható a 
faberakásos évszám is. Homlokzatának és két keskeny 
oldalának bemélyített keretei, valamint kulcspajzs-
verete (54/2. kép) és fogantyúi rokokó-stílusúak. 
A homlokzat két kereteit mezejének közepét faberakás 
élénkíti. (37. kép). Profilált alsópárkányzata alatt 
alacsony, szögletes lábak helyezkednek el. 

Végül egy ismeretlen eredetű, egyszerű, egyenes-

34. A veszprémi sütőcéh ládájának emblémája. 
34. Das Emblem der Zunftlade der Bäcker von Veszprém. 
34. L'emblème du coffre de la corporation des boulangers de Veszprém 

34. Эмблема сундука веспремского цеха пекарей 

vonalú kis céhláda sorolható még ide, oldalainak és 
lapos fedelének széles, barokkos, hajlított vonalú, 
bemélyített keretszegélyei ugyancsak a XVIII. század 
70-es éveire utalnak. (Lásd a brünni fazekascéh ládá
ját 1777-ből.47) (Függ. 26.). 

Összefoglalva: a csoport a magyarországi késő
barokk provinciális stílust képviseli, amely már erő
sen áthajlik a rokokóba. A Mária Terézia-kor egy
szerű, nehézkes, magyar népi barokkját átszövik a 
rokokóstílus egyes könnyed elemei. A ládák durva 
megmunkálása még barokk. A díszítmény és a remekbe
készült hatalmas zárszerkezet szeszélyes, asszimet-
rikus vonalvezetése már rokokó-jelenség. A csoport 
ládái az 1770-es évek dunántúli bútorművességének 
figyelemreméltó darabjai. 

111 



36. A devecseri mészároscéh ládája. 

36, Die Zunftlade der Fleischhauer von Devecser. 

36. Le coffre de la corporation des bouchers de Devecser 

36. СУНДУК девечерского цеха мясников 

35. A veszprémi kalapos legénytársaság ládája. 

35. Die Lade der Hutmachergesellen-Verein von Veszprém. 

35. Le coffre des compagnons chapeliers de Veszprém 

35. СУНДУК общества веспремских шляпников 

A nyugtalan, játékosvonalú rokokóból a higgad
tabb, klasszicizáló XVI. Lajos-stílus felé vezető át
menetet képviseli a következő négy láda: 

Az első, egy ismeretlen pápai céhé. Letompított 
sarkai, szeszélyes vonalú csuklóspánt- és fogantyú-
veretei, valamint kifelé hajló lábai még a rokokót 
idézik, de a ládatest egyenes vonalai és főleg a keskeny, 
geometrikus szalagberakás-díszítés már kifejezetten 
a klasszicizmus irányába mutat. (Függ. 27.,. 38. kép.) 

A zirci asztaloscéh ládájának tömege már teljesen 
nyugodt, a ládatest egyenesvonalú, legfeljebb fede
lének zárszekrénykéje mutat még nagyon mérsékelt, 
enyhe hajlatokat. (40. kép, Függ. 28.). Oldalain vilá
gos, faberakásos keretdísz fut végig. Az egyszerű, 
sima keret négy sarkán — és a homlokzati oldal 
hosszabb keretszárainak közepén is — rokokó intar
ziadíszítés fogja össze a keretszárakat, ott, ahol 
a következő stílusfázisban, a copf stílus szabályai 
szerint díszes rozetták feszítik derékszögűre a körbe
futó szalagot. A keskeny oldalakon a sima keret négy 
sarkát díszítő, rokokóberakás között hatalmas, ma
dáralakú vasveret foglal helyet. (39. kép). Fedelének 
belső, csuklós hosszúpántjai és nagyméretű zárszer
kezete — ha egyszerűbb kivitelben is — még kifeje
zetten rokokó-vonalúak. 

Az átmeneti stílust képviseli a nagyvázsonyi ács és 

37. A devecseri mészáros céhláda homlokzatának részlete. 
37. Frontteil der Zunftlade der Fleischer von Devecser. 
37. Détail du fronton du coffre de la corporation des bouchers de 

Devecser 

37. Лицевая сторона сундука девечерского цеха мясников 
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38. Pápai ismeretlen céh ládája. 

38. Die Lade einer unbekannten Zunft von Pápa. 

38. Le coffre d'une corporation inconnue de Pápa 

38. СУНДУК неизвестного папайского цеха 

asztaloscéh ládája is. (41. kép, Függ. 29.). A teljesen 
egyenesvonalú ládatesten itt is alig hajlított vonalú 
zárszekrényes fedél helyezkedik el. Hosszanti, hom
lokzati és hátsó oldalán két-két keskeny, világosszínű, 
négyszögletes rokokó-szalagkeretben a mesterség 
szerszámainak világos, faberakásos ábrái láthatók: 
gyalu, körző és derékszög; vonómérő, fakalapács és 
ún. Balleisen; ácsszekerce és ácsderékszög; ácstisztító
fejsze és körző. 

Még simább és egyenesebb vonalú a pápai lakatos
céh ládája. (Függ. 30.). Szeszélyes vonalú kulcspajzsán 
és díszes, belső és külső csuklóspántjain kívül jófor
mán semmisem köti már a rokokóhoz. Fedelének 
kiemelkedő tagozata nem nyitható, így csak díszül 
szolgál. 

3. Klasszicizmus 

A Magyarországra több hullámban érkező klasszi
cizmus igen sok Veszprém-megyei céhládára nyomta rá 
bélyegét. Érthető, ez, hiszen a megyében ez az az 
időszak, amikor a céhes kézműipar — az európai, 
sőt a magyarországi fejlődéstől is meglehetősen elté
rően •— még utolsó virágzását éli. A XVIII. század 

39. A zirci asztalos céhláda berakásos részlete és fogantyúvasalása. 
39. Der eingelegte Teil und der Handgriffbeschlag der Zunftlade der 

Tischler von Zirc. 
39. Détail en marqueterie et ferrure du coffre de la corporation des 

menuisiers de Zirc 
39. Инкрустированная часть и обивка цехового сундука 

зирциского цеха столяров. 

végén és а XIX. század első harmadában virágzó 
céhes ipar képe bontakozik ki Veszprémben, Pápán, 
de a megye többi mezővárosában és községében is. 
Élő bizonysága ennek a céhládákon kívül, az a nagy
számú céhkorsó is, amely ebben az időben készült.48 

Az ebből a korból való céhládák kivitele egyszerű, 
anyaguk is többnyire csak puhafa, de a ládák alakja, 
színe, sima, klasszicizáló kontúrja és főleg egyszerű, 
helyi készítésű, lemezből kivágott kulcscímveretei 

40. A zirci asztaloscéh ládája. 
40. Die Zunftlade der Tischler von Zirc. 
40. Le coffre de la corporation des menuisiers de Zirc 
40. СУНДУК зирциского цеха столяров 
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(54. kép.) érdekesen tükrözik a kor nagy nyugati 
iparművészeti stílusáramlatainak szerény, de ízléses, 
dunántúli, provinciális változatait. 

a) Louis XVI. 

A XVI. Lajos-korszak egyik szerény képviselője 
a várpalotai mészárosok ládája. (Függ. 31.). Homlok
zatának berakott évszámai szerint 1793-ban készült. 
A számjegyek között szépvonalú, vas kulcspajzs-
veret foglal helyet (54/6. kép). Magasított fedele 
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41. A nagyvázsonyi ács- és asztaloscéh ládája. 
41. Die Zunftlade der Zimmerleute und Tischler von Nagyvázsony. 
41. Le coffre de la corporation des charpentiers et des menuisiers de 

Nagyvázsony 
41. СУНДУК надьважоньского цеха плотников и столяров 

kulcstartóüreget rejt magában. Jobboldala felhúz
ható, mögötte hosszú, titkos fiók. 

A XVI. Lajos stílus legjellemzőbb darabja a Veszprém
megyei ládák közül a pápai kádároké. (42. kép., Függ. 
32.). A teljesen egyenesvonalú, laposfedelű láda négy, 
finoman esztergált, lapított pogácsalábon áll. A ládatest 
homlokzatán, két rövid oldalán és fedelén keskeny, 
világos, faberakású keret fut végig. A keret tulajdon
képpen éremsor, egymásra rakott, korongokat utánzó 
pénzdíszítmény, négy sarkán egy-egy csillagos rozettá-
val. A homlokzati keret közepén, annak alsó vonalát 
áttörve, ugyancsak világos, faberakású, babérkoszorú 
helyezkedik el. Közepében a mesterség emblémája: 
hordó fölött íves fakörző, jobbról, balról egy-egy ká
dárbunkó. A koszorú felső, keskenyedő végét ízléses 
vas kulcspajzsocska (54/12. kép) takarja el, amely 
alól egy-egy világos, faberakású kis szalagvég ágazik 
kétfelé. Az emblémától jobbra és balra berakásos év
szám: 1792. 

Szalagfüzér-berakások díszítik egy nagyvázsonyi 
céhláda homlokzatát. A laposfedelű, esztergált pogá
csalábú ládát profilált alsópárkányléc szegélyezi. (Függ. 
33.). 

A XVIII. és XIX. század fordulóján készülhetett az 
az egyszerű kis, puhafa céhláda is, amelynek egyetlen 
díszítését a geometrikus, egyenes és félkör alakú, világos 
és sötét faberakású vonalak, négyszögecskék és három
szögek jelentik. (Függ. 34.). 

Valószínű, hogy ugyanebből az időből származik a 
veszprémi gombkötők felső fogantyúvalellátott ládája is. 
(43. kép, Függ. 35.). Homlokzatán egy-egy, keretbetétet 
utánzó, vékony, faberakásos, négyszögletes keretszalag 
fut körbe. A két négyszög négy-négy sarkát kis, világos 
négyzet alapon, sötét fából összeállított négylevelű ro-
zetta díszíti. Ugyanez a díszítés látható a két rövid 
oldalon és a fedelén is. Kulcspajzsa stilizált kétfejű 
madarat ábrázol. (54/5. kép.). 

A klasszicista irányzat szellemének megfelelően az 
architektonikus épületelemekkel ellátott régi reneszánsz 
stílushoz látszik visszatérni a pápai tímárcéhláda. 

42. A pápai (?) kádárcéh ládája. 
42. Die Zunftlade der Böttcher von Pápa (?) 
42. Le coffre de la corporation des tonneliers de Pápa (?) 
42. СУНДУК папайского (?) цеха бочаров 



43. A veszprémi gombkötőcéh ládája. 
43. Die Zunftlade der Posamentierer von Veszprém. 
43. Le coffre de la corporation des passementiers de Veszprém 
43. СУНДУК веспремского цеха ПУГОВИЧНИКОВ 

(44. kép, Függ. 36.). 1801-ben készült, lapított hasáb
lábakon áll, négy sarkát egy-egy római dór (toszkán) 
oszlop tartja két-két falpillér között. Homlokzatát két, 
négyzet alakú sötét, faberakásos keret osztja ketté. 
A két keretezett mező közepén az ugyancsak sötét 
faberakásos évszám olvasható. Közöttük a tímár
mesterség faberakásos jelvénye: cserzőedény fölött 
két, egymással keresztbefektetett, kétnyelű tímárkés. 
A láda két keskeny oldalát is hasonló, fekete berakásos 
keret díszíti, közepében egy-egy sárgaréz fogantyú. 

* * 
* 

A XIX. század első évtizedéből jónéhány láda 
maradt fent. Ezek még részben a XVI. Lajos-stílus 
jegyeit hordják magukon, de már átmenetet mutatnak 
az új stílus, az empire felé. A kulcspajzsok elegáns, 
változatos körvonalai a copf-stílus építészeti díszítő
elemeiből, az ablakkönyöklők alatt alklamazott ún. 
parapéddrapéria-, vagy köténymintákból és az azokról 
lecsüngő bojt, vagy cseppmotívumokból merítenek. 
(54. kép). A lábak viszont már többnyire fordított 
csonkagúla-alakúak és a barna-színű ládákat az egyre 
terjedő empire hatására itt-ott már fekete szegélyek és 
tagozatok élénkítik. Ebbe az átmeneti csoportba tar
tozik egy 1806-os dátumot viselő, pápai céhláda. (45. 
kép, Függ. 37.). Homlokzatát két jellegzetes, fekete
színű, geometrikus, berakásos szalagkeret díszíti. 
A négyszögletes vonalvezetésű szalag négy sarkán 
befelé kialakított kis négyzeteket zár körül. Lefelé 
keskenyedő trapéz-alakú kulcspajzsát jobbra-balra és 
felfelé ágazó hármas levéldísz koronázza. (54/8. kép). 
Esztergált lábai felfelé fordított csonkakúp alakúak. 

Ugyanebben az évben készült a pápai kovácscéh 
ládája. (46., 47. kép, Függ. 38.). Egyike a legízlésesebb 
daraboknak. Lábai fordított csonkagúla alakúak. 
Négy oldalát finom, keskeny, feketeszínű, négyszög
alakban futó, szalagkeretberakás díszíti, négy sarkán 
egy-egy befelé kialakított kis négyzetmotívummal, 
ugyanolyan kiképzéssel, mint az előző ládán. Homlok
zatán világos faberakású évszám: 1806. Alatta, közé
pen, üllő és fogó, jobbra kalapács, egy nagy és két kis 

44. A pápai (?) tímárcéh) ládája. 
44. Die Zunftlade der Gerber von Pápa (?) 
44. Le coffre de la corporation des tanneurs-corroyeurs de Pápa (?) 
44. СУНДУК папайского (?) цеха дубильщиков 

8* 

patkó, balra patkolófogo és rajta keresztbe-fektetett 
patametsző. A szerszámok vasrésze fémberakással, 
nyelük világos faberakással készült. Fedelének kissé 
kiugró főpárkányán finoman faragott levélkoszorú fut 
végig. Egyenesvonalú zárszekrénykéje enyhe íveléssel 
emelkedik ki. A fedél belső oldalának közepén nagy
méretű, díszes zár helyezkedik el, de a zárszerkezet 
körvonalai már teljesen egyenesek, szögletesek, szem
ben a két oldalára erősített szeszélyes, asszimetrikus 
vonalú két, hosszú csuklós pántéval, amelyeknek két
felé ágazó levélszerű végződéseiből az egyik, a zár 
irányába benyúló, nemcsak síkban, de térben is be
hajlik, felpöndörödik. 

A két, 1806-os pápai láda, szerkezeti különbségük 
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45. Pápai ismeretlen céh ládája. 

45. Lade einer unbekannten Zunft von Pápa. 

45. Le coffre d'une corporation inconnue de Pápa 

45. СУНДУК неизвестного папайского цеха 

47. A pápai kovácscéh ládája. 

47. Die Zunftlade der Schmiede von Pápa. 

47. Le coffre de la corporation des forgerons de Pápa 

47. СУНДУК папайского цеха кузнецов 

46. A pápai kovácscéh ládája. 

46. Die Zunftlade der Schmiede von Pápa. 

46. Le coffre de la corporation des forgerons de Pápa 

46. СУНДУК папайского цеха кузнецов 

ellenére, — az egyik laposfedelű, a másik magas zár
szekrénykés — minden bizonnyal egy kéz munkája. 
Az azonos, geometrikus, berakásos szalagkeret minden
képpen erre vall. 

Ez a geometrikus motívum úgylátszik még sokáig 
divatban maradt, mert a veszprémi csizmadia legények 
1828-ban készült ládájának is ez az egyetlen díszítése. 
A láda egyébként esztergált, lapított pogácsalábakon 
áll. kulcspajzsa hiányzik. Homlokzatának közepén 
égetett, karcolt felírás; a társaság akkori vezetőinek 
nevei. (Függ. 39.). 

Még az 1835-ben készült szentgáli kovácscéhládán 
is hasonló, berakásos, geometrikus szalagdísz látható 

az ugyancsak berakásos két virágmotívum és a patkoló-
fogóból és patametszőből összeállított kovácsembléma 
mellett. (Függ. 40.). 

Jellegzetes, elegáns, copf-kulcspajzs (54/9. kép) 
díszíti a veszprémi kőműves és kőfaragócéh barnára 
fényezett, teljesen sima ládáját. Finoman profilált, 
körbefutó alsókeretléce sajnos letörött és csak a ré
gebbi fényképfelvételekről ismert. A két keskeny 
oldalára erősített csuklós rézfogantyú két-két gyön
gyösszegélyű, már empire-ízlésű rozettából indul ki. 
(Függ. 4L). 

Tipikus, copf-empire-átmenet a pápai szűcscéh 
ládája is. A teljesen sima, laposfedelű ládát letompított, 
feketeszínű, függőleges élek és fekete fedélszegély 
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48. A veszprémi szabócéh ládája. 

48. Die Zunftlade der Schneider von Veszprém. 

48. Le coffre de la corporation des tailleurs de^Veszprém 

48. СУНДУК веспремского цеха портных 

élénkítik. Lábai fordított csonkagúla-alakúak, kulcs
pajzsa háromfelé hajló pálmalevélszerű oromdíszével, 
szögletes kontúrjával, lecsüngő bojt, és cseppmotívu-
maival az első 1806-os pápai céhládára emlékeztet. 
54/7. kép, Függ. 42.). 

Ennek a copf-kulcspajzsnak szinte ikertestvére a 
veszprémi szabócéh 1802-ben készült ládájának kulcs-
pajzsverete (54/10. kép). A láda évszáma a pápai 
szűcscéhláda készítésének időpontját is meghatározza. 
A veszprémi szabócéhláda tölgyfából készült, teste 
egyenesvonalú, esztergált lábai lapított pogácsa-
alakúak. (48. kép, Függ. 43.). Homlokzatát a kulcs
pajzstól jobbra és balra egy-egy négyszögletes, mélyí
tett álkeretbetét osztja ketté. Ugyanilyen álkeretbetét 
díszíti a két keskeny oldalát is. Enyhén hajlított, 
magasított fedelében kulcstartóüreg rejtőzik. A láda
fedél belső lapjának két hosszú csuklóspántja még 
rokokóvonalú, de a láda egész tömege, körvonalai és 
megjelenése a klasszicizmus nyugalmát sugározza. 

Bár jóval későbbi, — 1828-ban készült Berhidán — 
ide sorolható a berhidai kovács ifjútársaság, sarkain 
fecskefark illesztéssel összerótt, súlyos ládája is. (49. 
kép., Függ. 44.). Négy oldalát mélyített, egy-egy félkör
ívben végződő, téglalapalakú keret díszíti. A homlok
zati keretben bevésve patametsző, patkolókalapács és 
fogó képe látható, a kettéválasztott évszám számai 
között. Lábai lapított hasábalakúak. Az egyenesvonalú 
ládatestet profilált alsópárkány keretezi, kiugró 
fedelének közepéből enyhén hajlított vonalú zárszek
rényke emelkedik ki, rugós zárszerkezettel ellátott kis, 
kihúzható fedéllel. A fedél belsejére erősített tulipán 
forma végződésű, hosszú rézcsuklóspántjain népies 
karcolt virágmotívumok között az ifjú társaság veze
tőinek neve van bevésve. 

b) Empire 

A XIX. század második és harmadik évtizedéből 
néhány, kifejezetten empire stílusú ládát ismerünk. 
Ezek közös jellegzetessége a teljesen sima, többnyire 

49. A berhidai (?) kovács legénytársaság ládája. 
49. Die Lade des Schmiedegesellen-Vereins von Berhida( ?) 
49. Le coffre des compagnons forgerons de Berhida (?) 
49. СУНДУК берхидского (?) общества кузнецов-подмастерьев 

már furnírozott felület, az egyenes vonalak és a fekete 
szín alkalmazása. 

A veszprémi tobakcéh ládája nincs datálva, de a 
teljesen sima, furnírozott ládatest körbefutó fekete 
színű alsó- és felső szegélyléceivel, fekete gömblábaival, 
jellegzetes, fent kétkarélyos, lent hegyes csúcsban 
végződő kulcspajzsával (54/14. kép.) két-két rozettából 
kiinduló fogantyúival a tiszta empire stílust képviseli. 
(50. kép, Függ. 45.). Egyedül fedelének belső réz
hosszúpántjai mutatnak rokokó vonalakat; valószínű, 
hogy a vasalás egy régebbi ládáról került erre a ládára. 
Fedeléről a kulcstartóüreget rejtő zárszekrényke hiány
zik. 

Hasonló ehhez a ládához a veszprémi szűcslegényeké. 
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50. A veszprémi tobakcéh ládája. 

50. Die Zunftlade der Gerber von Veszprém. 

50. Le coffre de la corporations de "canifers,, (producteurs de matière 

tannante) de Veszprém 

50. СУНДУК всспремского цеха дубильщиков 

(51. kép, Függ. 46.). Fedelén egyszerű kulcstartóüreget 
rejtő tagozat emelkedik ki. Négy sarkán egy-egy fél
gömbölyű profilú függőleges léc helyettesíti az empírra 
jellemző oszlopokat. A teljesen sima, egyenesvonalú 
láda két keskeny oldalán egy-egy szögletesre hajlított 
fogantyú, homlokzatán pedig a jellegzetes, fent két-
karélyos, lent hegyes csúcsban végződő empire kulcs
pajzs helyezkedik el. Négy, esztergált, lapított pogácsa
lábon áll. 

1817-ből való a legtisztább empire stílusú céhláda, a 
veszprémi csutorásoké. (53. kép, Függ. 47.). Homlok
zata akár egy empire komódé,két szélén keskeny rizalit, 
egy-egy fekete toszkán oszloppal, gömbölyű esztergált 
lábai ugyancsak feketék. Fedelének kiemelkedő zár
szekrénykéje teljesen simavonalú, minden tagozás 
nélküli. Két hosszanti oldalán jellegzetes, dombormű
ves, bronz, empire kulcscímer: konzolszerű talapzaton 
álló, két római sas között ovális pajzs közepén a kulcs
nyílás, fölötte két zászló között római sisak. (52. kép). 
A két kulcspajzs két oldalán faberakással az évszám 
számjegyei láthatók. A furnírozott láda stílustiszta
ságával és a korabeli finomabb bútorokat díszítő bronz 
kulcspajzs-veretével, élesen kiválik az átlagos kivitelű 
céhládák sorából. Valódi, elegáns kis bútordarab. 
Kulcspajzsverete ott szerepel az 1770 és 1840 közötti 
legszebb bútorvereteket ismertető bécsi gyűjtemény
ben,49 és ha figyelembe vesszük, hogy a veszprémi 

csutoráscéh volt az egyetlen, amely jelentős hadi
szállításai révén50 közvetlen kapcsolatot tartott fenn 
Budával és Béccsel, aligha tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy céhládájuk a legjobb bécsi vagy budai minták 
után készült és talán nem is helybeli mester készítménye. 

1822-ben készült a pápai molnár kistársaság ládája. 
Lapos fedele alatt fekete-színű szegélyléc fut végig, 
homlokzatán sárgaréz empire kulcscímer. (54/13. kép). 
Tőle jobbra és balra egy-egy faberakásos embléma. 
Az egyikben a molnárcímer: diszes korona alatt két 
ágaskodó oroszlán malomkereket tart, alatta a készítés 
dátuma, a másikban két babérágból összeállított 
koszorúban a céh akkori vezetőségének névsora. 
Lábai csonkagúlaalakúak. (Függ. 48.). 

Az empire egyszerű, sima eleganciáját képviseli a 
veszprémi esztergályoscéh ládája is. (55. kép, Függ. 
49.). A laposfedelű furnírozott láda lapított pogácsa 
lábakon áll. A ládatest négy éle tompított, anélkül, 
hogy ezt a vonalat az alsó párkány és a fedél követné. 
Két keskeny oldalára egy-egy szögletesen hajlított 
fogantyút erősítettek. Homlokzatát nagy, dekoratív, 

51. A veszprémi szűcs legény társaság ládája. 
51. Die Lade des Kürschnergesellen-Vereins von Veszprém. 
51. Le coffre des companons pelletiers de Veszprém 
51. СУНДУК веспремского общества подмастерьев-скорняков 

118 



sárgaréz kulcscímer díszíti, amely háromleveles orom
díszével az 1802. évi veszprémi szabócéhláda copf
stílusú kulcspajzsára emlékeztet. (54/11. kép). A kulcs
címerből világos faberakású, teljes félkört bezáró, 
vékony szalagkeret indul ki, amelynek közepén az 
esztergályos-mesterség jelvénye helyezkedik el, ugyan
csak világos faberakással kiképezve: nyitott marok
körző, szárai között karika (talán esztergált golyót akar 
jelenteni), a karikában pedig klasszicizáló, urnaszerű 
esztergált díszítmény, tetején kereszttel. 

Az esztergályos céhjelvény megoldása ismétlődik 
meg a veszprémi asztaloscéh 1819. évi ládáján. Ennek 
homlokzatán ugyancsak félkört bezáró, vékony, bera
kásos szalagkeretben látható az asztaloscéh jel
vénye: a gyalu fölé helyezett derékszög és körző ízlé
sesen összeállított együttese, jobbról-balról pedig az 
évszám. A lapított pogácsalábakon álló, furnírozott 
láda testének négy sarkát három-három félkörprofilú 
léc fogja egybe. Két keskeny oldalán egyszerű kerek 
rozettákból kiinduló réz fogantyú, két hosszanti 
oldalát egy-egy kulcspajzs díszíti, anélkül azonban, 
hogy mögöttük kulcsnyílás lenne. A láda téglaalakú 
zárszekrénykével ellátott fedele ugyanis két sínen, 
függőleges irányban felhúzva, nyílik. (Függ. 50.). 

Ilyen felhúzható szerkezetű a zirci kőművescéh 

53. A veszprémi csutoráscéh ládája. 
53. Die Zunftlade der Feldflaschenmacher von Veszprém. 
53. Le coffre de la corporation des gourdiers de Veszprém 
53. СУНДУК веспремского цеха изготовителей фляг. 

52. A veszprémi csutoráscéh ládájának kulcscimere. 

52. Der Schlüsselwappen der Zunftlade der Feldflaschenmacher von 
Veszprém. 

52. L'écusson du coffre de la corporation des gourdiers de Veszprém 

52. Эмблема на сундуке веспремского цеха изготовителей 
фляг. 

aránytalanul magas ládája is. (56. kép, Függ. 51.). 
A ládatest és zárszekrényke egyenes, szögletes vonalai, 
és négy sarkának félkörprofilú függőleges lécei ezt a 
ládát is az empire korszakhoz kapcsolják. 

* * * 
A 30-as évektől kezdve a merev, egyenesvonalú 

elegánsan egyszerű, hideg empirestílus kezd a céh
ládákon feloldódni. Először csak a veretek vonala válik 
játékosabbá, majd maguk a ládatestek lesznek tagol
tabbak, és a teljesen sima felületeket kezdik ismét keret
betétszerű tagolások élénkíteni, míg végre újból divatba 
jönnek az enyhe hajlatok és a klasszicizáló irányzatot 
végsőkig fokozó empire, végül beletorkollik a bieder
meierbe, majd neorokokóba. 

Az empire — biedermeier átmenet jellegzetes példája 
a következő öt Veszprém városi céhláda az 1830-as 
évekből. 

A veszprémi szűcscéh 1834. évi furníros barna 
ládáját már mélyített, négyszögletes mezők élénkítik. 
(57. kép, Függ. 52.). Sárgaréz veretei hullámos, szinte 
barokkos vonalúak, (54/19. kép) de maga a láda
test és a fölötte elhelyezkedő kulcstartó üreget magá
bazáró magasított fedél körvonalai még jól beleille
nek a klasszicizmus szigorú formavilágába. 
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54. Kulcspajzsok Veszprém megyei céhládákról. 

54. Schlüsselschilder von Zunftladen von Komitat Veszprém. 
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54. Écussons de coffre de corps de métier du département de Veszprém 

54. Оковки цеховых СУНДУКОВ Веспремского комитата. 



55. A veszprémi esztergályoscéh ládája. 

55. Die Zunftlade der Drechsler von Veszprém. 

55. Le coffre de la corporation des tourneurs de Veszprém 

55. СУНДУК веспремского цеха токарей 

Ugyanez áll a veszprémi molnárcéh ládájára, amely
nek egyetlen különlegessége, hogy a két keskeny 
oldalon elhelyezett fogantyúján kívül, a ládafedelen 
is van két fogantyú, a kiemelkedő kulcstartó szek
rénykétől jobbra és balra. (Függ. 53.). 

A veszprémi kőművescéh furníros sötétbarna ládája 
1834-ben készült. (58. kép, Függ. 54.). Bár felépítése 
még meglehetősen egyenesvonalú, magas, kulcstartó
üreget rejtő, zárszerkrénykével ellátott fedele gazda
gon tagolt, sőt maga a ládatest is hármas vízszintes 
tagolású. Homlokzatát rézberakás díszíti: elegáns
vonalú kulcscímer (54/15. kép), alatta a mesterség 
szerszámaiból összeállított jelvény: körző, vakoló-
kanál, kőműveskalapács és vízszintmérő. Jobbra és 
balra az évszám: 1834. Fedelekét sínen felhúzható és 
kitámasztható. Lábai pogácsaalakúak. 

Ugyancsak 1834-ben készült az egyik legérdekesebb 
veszprémi céhláda: „A VESZPRÉMI NE(mes) 
TSAPÓ CHE SZÁRNYA ALAT KITERJEDET 
BÖTSÜLETES IFJÚ ÉS FELESÉGES LEGÉNYEK
NEK IGAZSÁGOKAT TARTÓ LÁDÁJA." (59. 
kép). A láda egész külső megjelenése erősen hasonlít 
a veszprémi kőművescéh ládájára, azzal a különbség
gel, hogy a ládatest az alsó párkányt nem számítva, 
csak kettős vízszintes tagolású, alsó, szélesebb tago
zata pedig már enyhén hajlított vonalú. A felső kes
kenyebb tagozatot rézberakások díszítik. A két hosz-
szanti oldalon egy-egy vágásos, kettőskeresztes, koro
nás magyar címer közepén helyezkedik el a kulcs
nyílás. (54/17. kép). A kulcscímertől jobbra és balra, 
elől, két keresztbetett ifa, egy-egy csapófával, balra 
tépőszék körömpővel, hátul az évszám. 

A sötétbarna furníros láda kulcstartóüreget magába 
záró, magasított fedele függőleges irányban síneken 
felhúzható és rögzíthető. A ládafia fedelén olvasható 
felírás tanúsága szerint Török Lajos készítette a ládát 
„mpr" (manupropria), tehát sajátkezűleg 1834-ben. 
Ez az egyetlen láda, amelynek készítőjét névszerint 
ismerjük. 

A fedél belső lapjára kézzel festett irat van ragasztva. 
(60. kép). Ez a láda legérdekesebb része. Az iratot 

56. A zirci kőművescéh ládája. 
56. Die Zunftlade der Maurer von Zirc. 
56. Le coffre de la corporation des maçons de Zirc 
56. СУНДУК зирциского цеха каменщиков 

természetim ábrázolású virágkeret veszi körül, négy 
sarkában koronás lovasalak képe, fölötte Sz.Má. 
betűk. Magyarországi Szent Mártont ábrázolja, aki 
a veszprémi csapók védőszentje volt. A virágkeret 
felső vonalának közepén két angyal a vágásos, kettős
keresztes, koronás magyar címert tartja. Alatta ma
gyar címerrel díszített, népies iniciáléval kezdődik a 
szöveg, amelyből megtudjuk, hogy a festett iratot 
1834-ben készítette Ledner András csapólegény. Az 
irat névszerint felsorolja a céh és az ifjútársaság teljes 
elöljáróságát: a főcéhmestert, a vicecéhmestert, a 
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nótáriust, az atyamestert, a bejárómestert, az első 
hites dékányt, a második hites dékányt, a hites első
legényt, amásodik hites elsőlegényt, a hites íródeákot 
és az „ifjúrészről", valamint „feleséges részről" való 
„öregek" neveit. 

Az irat tartalma érdekes képet nyújt a XIX. század 
30-as éveiben működő egyik legnépesebb és legjelen
tősebb veszprémi céh szervezetéről és belső életéről. 
Már külön láda és annak díszes kivitele jelzi a legény
társaság súlyát. Maga a céh is jelentős volt, hiszen a 
főcéhmester mellett alcéhmester is működött, de a 
legénytársaság is igen nagyszámú tagságot tömörit-
hetett magába. Kitűnik ez abból is, hogy az „első 

57. A veszprémi szűcscéh ládája. 
57. Die Zunftlade der Kürschner von Veszprém. 
57. Le coffre de la corporation des pelletiers de Veszprém 
57. СУНДУК веспремского цеха скорняков 

hites dékány "mellé „második hites dékányt" is válasz
tottak, sőt a dékányokon kívül „hites első legény" 
és „második hites első legény" tisztségek is szerepel
nek, ami meglehetősen szokatlan, mert általánosság
ban az első legényt hívták dékánynak. Úgylátszik 
azonban, hogy Veszprémben a nagy létszámú ifjú 
legénytársaságoknál a két tisztség különböző funkciót 
jelentett. Ezt a megállapítást alátámasztja a veszprémi 
magyar varga legények 1820-ból való kannájának 
felirata is, amelyen ugyancsak külön öreg dékány és 
külön öreglegény tisztség olvasható.51 

Igen érdekes a szövegnek az a része, amelyből kitű
nik, hogy a legények két nagy csoportra oszlottak: 
ifjú legényekre és feleséges legényekre. Ezek közül 
pedig mintegy választmányi tagokként csak 6—6 le
gény neve szerepel az iraton, akiket „öregeknek" 
neveznek. Az ún. „öregek" képviselik tehát a többi 
legényt. A két külön csoport fennállása és 6—6 „öreg" 
által való képviselete úgy látszik már régebben kiala
kított és pontosan előírt szervezeti forma lehetett, 
mert a legénytársaság 1827-ből való korsóján is ilyen 
megoszlásban és létszámmal szerepelnek a nevek.52 

A feleséges legények külön csoportjának kialakulása 
szembetűnően jelzi a gazdasági és társadalmi fejlő
déssel túlhaladott céhrendszer teljes megmerevedését 
és retrográd szerepét. A mesterek ugyanis egyre félté
kenyebben és szigorúbban ragaszkodtak a piacot 
monopolizáló kiváltságos helyzetükhöz és ezért a 
mesterré válást mind súlyosabb és súlyosabb anyagi 
feltételekhez kötötték, hogy minél kevesebb mesterrel 
kelljen osztozkodniuk a kialakulóban levő gyáripar 
miatt mindinkább szűkülő piaci lehetőségeken. Ezért 
rekedtek meg a legények évtizedeken keresztül a legé-
nyi státusban, ezért alakult ki a feleséges legények 
nagy tábora és ezért olvashatjuk az 1827-es korsón 
szereplő — már akkor öregnek jelzett — Németh 
Ferenc csapólegény nevét változatlanul a feleséges 
legények névsorában még az 1834-es ládafedélen is. 

A festett irat keretdíszítésén belül a négy sarokban 
egy-egy kör alakú keretben négy primitív népies rajz 
a csapómesterség négy jellegzetes munkafolyamatát 

58. A veszprémi kőművescéh ládája. 
58. Dje Zunftlade der Mauer von Veszprém. 
58. Le coffre de la corporation des maçons de Veszprém. 
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59. A veszprémi csapó legénytársaság ládája. 

58. Die Lade des Tuchmachergesellen-Vereins von Veszprém. 

59. Le coffre des compagnons foulons de Veszprém 

59. СУНДУК веспремских подмастерьев-суконщиков 

mutatja be. Balra fent szövőszéken dolgozó két csapó
legény (61 /a. kép). Balra lent, vetőfán (61 /b. kép), 
jobbra fent csapószéken ifával (61 /c. kép), jobbra lent 
tépőszéken (kártszéken) körömpővel (kárttal) dol
gozó csapólegény (61/d. kép) képe látható. Az ábrá
zolások kezdetlegességük ellenére is igen értékes 
emlékanyagot képviselnek az ipar-, technika- és esz
köztörténet számára, mert a mesterséget űzők egyike 
saját maga örökítette meg a legszakszerűbben és leg
hitelesebben ennek a régi, kihalt iparágnak legfonto
sabb szerszámait és munkafolyamatait. (Függ. 55.) 

Ebbe a csoportba tartozik a veszprémi ácscéh 1832-
ben készített rézfogantyús, sötétbarna, furníros ládája 
is. (62. kép, Függ. 56.). A ládatest sokkal tagoltabb, 
mint az előző kettőé és a hullámos vonalak is hatá
rozottabban jelentkeznek. A két hosszanti oldalt díszí
tő kulcscímerek és kulcsaik még empire-ízlésűek. 
Homlokzatán felirat: ANNO 1832. Hátsó hosszanti 
oldalán rézberakással: kötőfejsze, ácsszekerce, ács
derékszög, körző, ácstisztítófejsze és ácskapocs. 
Fedelén kulcstartóüreget magában foglaló kiemelkedő 
tagozat. Fedele síneken, függőleges irányban felhúzva 
nyitható. 

c) Biedermeier 

A klasszicizmus utolsó hajtása a biedermeier. 
Magyarországi provinciális változata a század 40-es 
évei körül már erősen átszövődik bizonyos romantikus 
barokk — rokokó elemekkel és szinte észrevétlenül 
átnő a historizmus első még valamennyire eredeti 
stílusába a neo-rokokóba. Ezt a magyarországi 
biedermeier — neorokokó stílust képviselik a követ
kező ládák: 

Enyhén hullámosszélű, vízszintes tagozatokra bon
tott ládatest jellemzi a szentkirályszabadjai bognár
céh 1843-ban készült laposfedelű ládáját. (63. kép, 
Függ. 57.). Az esztergált, háromnegyedgömb lábú 
láda már a biedermeier idők ízlését tükrözi. 

Tökéletesen ugyanilyen tagolású a zirci csizmadia-
céh ládájának teste is. (64. kép, Függ. 58.). Fedelén 
kiemelkedő kulcstartóüreget rejtő, hullámosvonalú 
tagozat helyezkedik el, elhúzható falemezfedélkével. 
A láda egyetlen dísze a szellemesen kialakított, vas
lemezből kivágott kulcscímer, amely egy csízmát áb
rázol. A csizma szárának közepén van a kulcsnyílás, 
kétoldalán cirádás díszítmény, fölötte kereszt. (54/18. 

kép). A kulcscímer és a fogantyúk már neorokokó-
vonalakat mutatnak. 

Hasonló, vízszintes irányú tagolásokat mutat a 
herendi vegyescéh 1846-ban készült ládája is. (65. 
kép, Függ. 59.). Az alsó, felső és középső tagozat 
egyenes függőleges vonalban végződik. Az egyenes 
végződésű három tagozatot egy-egy hajlított vonal-
záródású, keskeny vízszintes tagozat köti össze. 
A középső tagozaton a kulcspajzs két oldalán német
nyelvű felírás. Gazdagon tagolt zárszekrénykéje arány
talanul magas.53 

Egy évvel korábban, 1845-ben készült a herendi 
takács és szabócéh laposfedelű ládája. Homlokzatát 
két, keskeny oldalait egy-egy bevésett négyszögletes 
keret díszíti. A homlokzati keretben egy-egy bevésett 
vetélő és az évszám, a kulcslyuk alatt nyitott olló, 
alatta koronás magyar címer bevésett képe. A két 
herendi céhláda jó példa arra, hogy egyazon időpont
ban két teljesen különböző típusú láda készült: a fel
tehetően gazdagabb, tehetősebb céh ládája már az 
új biedermeier irányzat vonalait tükrözi, a másik 
még ekkor, a XIX. század közepén is a mély gyökere
ket eresztett későreneszánsz, architektonikus stílus
irányzat hagyományos szerkezetét és motívumait 
idézi. (Függ. 60.). 

Az 1852-es évszámot viseli a veszprémi cipészcéh 
ládája. (66. kép, Függ. 61.). A zöldrefestett láda élei 
és a ráfestett évszám pirosszínűek. A ládatest tagolása 
megegyezik a 30-as, 40-es években készült ládákéval, 
de nem olyan magas. Hosszúkásabb formája, kiemel
kedő zárszekrénykéjének alakja és főképpen fedelének 
belső oldalára erősített díszes zárszerkezete és csuklós 
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60. A veszprémi csapó legénytársaság ládája fedelének belsejére ragasz
tott, kézzel festett irat. 

60. Handgemalte Schrift, an die Innenseite der Lade des Tuchmacher
gesellen Vereins von Veszprém geklebt. 

60. Ecriteau peint à la main et collé sur la face intérieure du couvercle 

du coffre des compagnons foulons de Veszprém 

60. Ручная надпись, приклееная с внутренней стороны 
крышки сундука веспремских подмастерьев-суконщиков 

hosszúpántjai kifejezetten а XVIII. század 70-es 
éveiben készült rokokóládákra emlékeztetnek. (Lásd 
a veszprémi asztalosok rokokóládájnak magasított 
fedelét és zárszerkezetét 24. kép). Feltehető ezek 
alapján, hogy a valószínűleg utólag ráfestett 1852-es 
évszám csak a renoválás időpontját jelzi, de ha neo-
rokokó ládával is állunk szemben, a pánt és zárveretek 
kétségtelenül egy előző XVIII. századi ládáról kerül
hettek rá. 

1853-ban készült egy szokatlanul nagyméretű, 
devecseri céhláda. (67. kép, Függ. 62.). Egyenesvonalú 
homlokzatának és két keskeny oldalának szélét egy-
egy makkokkal díszített keskeny, függőleges berakásos 
mező díszíti. Kis, berakásos kulcspajzsa alatt az év-

évszám is berakásos. Alsó párkánylécének hullámos 
vonala pontosan megegyezik a korabeli egyajtós 
biedermeier szekrények ajtóbetétkereteinek vonalával. 

Ugyancsak a késő biedermeier terméke a veszprémi 
csizmadiacéh 1870-ben készült nagyméretű ládája. 
(68. kép, Függ. 63.). Enyhe hajlataival, gazdagon 
tagolt, magasított fedelével, a sarkok felől kissé előre
ugró lábaival a rokokóládák körvonalait követi. 

1854-ben készült a Veszprém-megyei Gaja és Ba
kony vízimolnárainak laposfedelű, egyszerű, lábnél
küli tölgyfaládája, alul húzógombbal ellátott fiókkal, 
homlokzatán a molnárok céhjelvényével, a malom
kerékkel díszítve. (Függ, 64.). 

A 60-as évekből még néhány egészen kezdetleges, 
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61. A csapómesterség munkafolyamatainak ábrázolása a veszprémi 
csapólegénytársaság ládája fedelének belsejére ragasztott, kézzel 
festett irat négy sarkában: 
a) szövés, b) csapás, c) felvetés, d) kártolás. 

61. Darstellung der Arbeitsvorgänge des Tuchmachergewerbes in den 
vier Ecken der handgemalten an die Innenseite der Lade des Tuch
machergesellen-Vereins von Veszprém geklebten Schrift; a) Weben; 
b) Fachen; c) Anzetteln, d) Krempeln. 

61. Les phases du travail des foulons aux quatre coins de l'écriteau 
peint à la main et collé sur la face intérieure du couvercle du coffre 
des compagnons foulons de Veszprém: a) tissage, b) serrage, 
c) lissage, d) cardage 

61 . Изображение процесса работы, помещенное на четырех 
углах внутренней крышки сундука веспремских под
мастерьев-суконщиков: а), ткание, Ь). валка, с), основка, 
d). чесание 
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jellegtelen ládát ismerünk, 1863-ból a felsőgörzsönyi 
takácslegényekét, 1866-ból pedig a tüskevári vegyes
céhét. (Függ. 64. és 65.). 

A céhládák használata 1872-ben a céhek feloszla
tásával sem szűnt meg, hanem a helyükbe lépő ipar-
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62. A veszprémi (?) ácscéh ládája. 
62, Die Zunítlade der Zimmerleute von Veszprém (?) 
62. Le coffre de la corporation des charpentiers de Veszprém (?) 
62. СУНДУК веспрсмского цеха столяров 

társulatok, testületek és egyletek még új ládákat is 
készíttettek. Félda erre a szentgáli bognárcéh ládája 
1876-ból. (Függ. 66.). 

Még jóval később, a XIX—XX. század fordulóján 
készülhetett a zirci kőműves és cserepesegylet díszes 
ládája, négy sarkán egy-egy széles, függőleges fekete 
léccel, homlokzatán pedig díszes, faragott emblémá
val. (69. kép, Függ. 68.). Az embléma felső részét a 
vágásos, kettőskeresztes magyar címer díszíti, köze
pében a mesterség jellegzetes szerszámaiból össze
állított jelvény: függőón, vakolókanál, cserepező-
kalapács és vízmérték, alatta félkörben futó szalagon 
a jelvény fölötti ÉLJEN szó folytatásaként ,,a Becsült 
Kőműves-Cserepes Egylet" — felirat. 

V. összefoglalás 

A jelenleg ismert veszprémi és Veszprém-megyei 
céhládák adatait: őrzési helyüket, leltári számukat, 
méretüket, feliratukat, dátumukat és típusukat a 
Függelék tartalmazza. A ládák faanyagfajtáinak meg
jelölését szándékosan mellőztük, mivel azok az egy
szerű belföldi puha- és keményfafajtákból készültek, 
sőt ezeken belül sem mutatnak figyelemreméltó válto
zatosságot. 

A céhládák nagyrésze a Veszprémi Bakonyi Múze
umban található, számszerint 49 darab, 10 darab 
Pápán a Helytörténeti Múzeumban, 3 darab a zirci 
Reguly Antal Múzeumban, 3 darab Szentgálon 
magántulajdonban, 1 darab a várpalotai Helytörté
neti Múzeumban, 1 darab a budapesti Néprajzi 
Múzeumban, 1 darab a sárspataki Református Mú
zeumban és 1 darab Nagyvázsonyban magántulaj
donban van. A magántulajdonban levő ládák jelen
legi sorsát nem ismerjük. Feltehetően még igen sok 
céhláda lehet szétszórva magántulajdonban a megye 
területén. Felkutatásuk a jövő feladata. 

A 69 láda közül 37 darab datált, 1753 és 1876 között. 
Ebből 10 darab a XVIII. század második felében, 
20 darab a XIX. század első felében, 7 darab pedig 

63. A szentkirályszabadjai bognárcéh ládája. 
63. Die Zunftlade der Wagner von Szentkirályszabadja, 
63. JLe coffre de la corporation de charretiers de Szentkirályszabadja 
63. СУНДУК сенткирайсабадьяйского цеха бондарей 



b4. A zirci (?) csizmadiacéh ládája. 

64. Die Zunftlade der Schuhmacher von Zirc (?) 

64. Le coffre de la corporation des bottiers de Zirc (?) 

64. СУНДУК зирциского (?) цеха сапожников 

а XIX. század második felében készült. Az évszám
nélküli ládák egyrésze korábbi, feltehetően a XVIII. 
század első feléből való, egy-kettő esetleg a XVII. 
század végéről. 

A datált céhládák a következők : 
XVIII. század 

1753. Veszprémi cipészcéh Függ. 17. 
1764. Peremartoni, berhidai és kiskovácsi 

egyesült takácscéh Függ. 11. 
1767. Veszprémi pintércéh Függ. 9. 
1768. Veszprémi fazekascéh Függ. 18. 
1776. Veszprémi lakatos-, órás-, és puska

művescéh Függ. 20. 
1778. Devecseri mészároscéh Függ. 25. 
1779. Veszprémi mészároscéh Függ. 21. 
1779. Veszprémi sütőcéh Függ. 22. 
1792. Pápai kádárcéh Függ. 32. 
1793. Várpalotai mészáros (?) céh Függ. 31. 

XIX. század első fele 

1801. Pápai tímárcéh Függ. 36. 
1802. Veszprémi szabócéh Függ. 43. 
1802. Kenései takácscéh Függ. 13. 
1806. Pápai kovácscéh Függ. 38. 
1806. Pápai ismeretlen céh Függ. 37. 
1813. Peremartoni csizmadia ifjúság Függ. 5. 
1817. Veszprémi csutoráscéh Függ. 47. 
1819. Veszprémi asztaloscéh Függ. 50. 
1822. Pápai molnár kis társaság Függ. 48. 
1828. Berhidai kovács legénytársaság Függ. 44. 
1828. Veszprémi csizmadia legénytársaság Függ. 39. 
1832. Veszprémi ácscéh Függ. 56. 
1834. Veszprémi csapó legénytársaság Függ. 55. 
1834. Veszprémi kőművescéh Függ. 54. 
1834. Veszprémi szűcscéh Függ. 52. 
1835. Szentgáli kovácscéh Függ. 40. 
1843. Szentkirályszabadjai bognárcéh Függ. 57. 

65. A herendi vegyescéh ládája. 
65. Die Lade der Gemischtzunft von Herend. 
65. Le coffre de la corporation mixte de Herend 
65. СУНДУК херендского смешанного цеха 

1845. Herendi takács és szabócéh Függ. 60. 
1846. Herendi vegyescéh Függ. 59. 

XIX. század második fele 

1852. Veszprémi cipészcéh Függ. 61. 
1853. Devecseri ismeretlen céh Függ. 62. 
1854. Gajai és bakonyi vízimolnárcéh Függ. 64. 
1863. Felsőgörzsönyi takácslegénytársa

ság Függ. 65. 
1866. Tüskevári egyesült céh Függ. 66. 
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66. A veszprémi ( ?) cipészcéh ládája. 

66. Die Zunftlade der Schuhmacher von Veszprém (?) 

66. Le coffre de la corporation des cordonniers de Veszprém 

66. СУНДУК веспремского цеха сапожников 

67. Devecseri ismeretlen céh ládája. 

67. Die Lade einer unbekannten Zunft von Devecser. 

67. Le coffre d'une corporation inconnue de Devecser 

67. СУНДУК неизвестного девечерского цеха 
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1870. Veszprémi csizmadiacéh Függ. 63. 
1876. Szentgáli bognárcéh Függ. 67. 

A ládák közül 7 darab takács, 6 darab csizmadia, 
4—4 darab kőműves, asztalos és bognár, 3 — 3 darab 
molnár, mészáros, szűcs, kádár és kovács, 2—2 darab 
ács, lakatos, cipész, gombkötő és csapó, 1 — 1 darab 
pedig varga, fazekas, sütő, kalapos, tímár, szabó, tobak 
csutorás és esztergályos, 3 darab vegyescéheké volt. 
7 darab ládáról nem tudjuk megállapítani milyen mes
terséget űző céhek használták. 

A céhládák megoszlása mesterségek szerint: 
Takács 

1. Felsőgörzsöny (legénytárs.) Függ. 65. 

2. Herend (szabókkal együtt) Függ. 60. 
3. Kenése Függ. 13. 
4. Peremarton, Berhida, Kiskovácsi Függ. 11. 
5. Szentkirályszabadja Függ. 14. 
6. Takácsi Függ. 8. 
7. Veszprém (legénytárs.) Függ. 4. 

Csizmadia 

1. Peremarton Függ. 10. 
2. Peremarton (legénytárs.) Függ. 5. 
3. Várpalota (legénytárs.) Függ. 7. 
4. Veszprém Függ. 63. 
5. Veszprém (legénytárs.) Függ. 39. 
6. Zirc(?) Függ. 58. 

Kőműves 

1. Veszprém Függ. 54. 
2. Veszprém (ácsokkal és kőfaragókkal 

együtt) Függ. 41. 
3. Zirc Függ. 51. 
4. Zirc (cserepesekkel együtt) Függ. 68. 

Asztalos 

1. Szentgál Függ. 69. 
2. Veszprém Függ. 19. 
3. Veszprém Függ. 50. 
4. Zirc Függ. 28. 

Bognár 

1. Szentgál Függ. 67. 
2. Szentkirályszabadja Függ. 57. 
3. Szentkirályszabadja (legénytárs.) Függ. 12. 
4. Veszprém Függ. 3. 

Molnár 

1. Gaja és Bakony (vízi) Függ. 64. 
2. Pápa (legénytárs.) Függ. 48. 
3. Veszprém Függ. 53. 

Mészáros 

1. Devecser Függ. 25. 
2. Várpalota Függ. 31. 
3. Veszprém Függ. 21. 



68. A veszprémi csizmadiacéh ládája. 

68. Die Zunftlade der Schuhnicker von Veszprém. 

68. Le coffre de la corporation des bottiers de Veszprém 

68. СУНДУК веспремского цеха сапожников 

Szűcs 

1. Pápa 
2. Veszprém 
3. Veszprém (legénytárs.) 

Kádár (pintér) 

1. Pápa 
2. Pápa(?) 
3. Veszprém 

Kovács 
1. Berhida (legénytárs.) 
2. Pápa 
3. Szentgál 

Ács 
1. Nagyvázsony (asztalosokkal együtt) 
2. Veszprém 

Lakatos 
1. Pápa 
2. Veszprém (órásokkal és puskaműve

sekkel együtt) 

Cipész 
1. Veszprém 
2. Veszprém 

Gombkötő 

1. Pápa 
2. Veszprém 

Csapó 
1. Várpalota 
2. Veszprém (legénytárs.) 

Varga 
1. Veszprém 

Fazekas 
1. Veszprém 

Függ. 42. 
Függ. 52. 
Függ. 46. 

Függ. 16. 
Függ. 32. 
Függ. 9. 

Függ. 44. 
Függ. 38. 
Függ. 40. 

Függ. 29. 
Függ. 56. 

Függ. 30. 

Függ. 20. 

Függ. 17. 
Függ. 61. 

Függ. 6. 
Függ. 35. 

Függ. 2 
Függ. 55 

Függ. 1. 

Függ. 18. 

Sütő 
1. Veszprém 

Kalapos 
1. Veszprém (legénytárs.) 

Tímár 

1. Pápa 

Szabó 
1. Veszprém 

Függ. 22. 

Függ. 23. 

Függ. 36. 

Függ. 43. 

69. A zirci kőműves- és cserepesegylet ládája. 
69. Die Lade des Maurer- und Dachziegelleger-Vereins von Zirc. 
69. Le coffre de la corporation des maçons et des couvreurs de Zirc 
69. СУНДУК зирцского общества каменщиков и чепнчных 

мастеров. 
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70. Céhládakulcsok Veszprém-megyéből. 
70. Zunftladenschlüssel aus dem Komitat Veszprém. 

70. Clefs de coffre de corporation du département de Veszprém 
70. Ключи цеховых СУНДУКОВ Веспремского комитата 

Tobak 

1. Veszprém 

Csutorás 

1. Veszprém 

Esztergályos 
1. Veszprém 

Vegyes 
1. Herend 
2. Mezőkomárom 
3. Tüskevár 

Függ. 45. 

Függ. 47. 

Függ. 49. 

Függ. 59. 
Függ. 15. 
Függ. 66. 

A 69 ládából minden valószínűség szerint 27 darab 
veszprémi, 10 darab pápai, 4 darab zirci, 3 — 3 darab 
várpalotai, peremartoni, szentirályszabadjai és szent
gáli, 2—2 darab devecseri, nagyvázsonyi és herendi, 
1 — 1 darab takácsi, kenései, mezőkomáromi, berhidai, 
gajai, felsőgörzsönyi és tüskevári céheké volt. 3 darab 
származási helyét egyáltalán nem ismerjük. 

A céhládák megoszlása a megye helységei szerint 

Veszprém 

1. Asztalos 
2. Asztalos 
3. Ács 
4. Bognár 

Függ. 19. 
Függ. 50. 
Függ. 56. 
Függ. 3. 

Függ. 17. 
Függ. 61. 
Függ. 55. 
Függ. 63. 
Függ. 39. 
Függ. 47. 
Függ. 49. 
Függ. 18. 
Függ. 35. 
Függ. 23. 
Függ. 54. 
Függ. 41. 
Függ. 20. 
Függ. 21. 
Függ. 53. 
Függ. 9. 
Függ. 22. 
Függ. 43. 
Függ. 52. 
Függ. 46. 
Függ. 4. 
Függ. 45. 
Függ. 1. 

Függ. 6. 
Függ. 38. 
Függ. 30. 
Függ. 48. 
Függ. 16. 
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5. Cipész 
6. Cipész 
7. Csapó (legénytárs.) 
8. Csizmadia 
9. Csizmadia (legénytárs.) 

10. Csutorás 
11. Esztergályos 
12. Fazekas 
13. Gombkötő 
14. Kalapos (legénytárs.) 
15. Kőműves 
16. Kőműves — ács — kőfaragó 
17. Lakatos — órás — puskaműves 
18. Mészáros 
19. Molnár 
20. Pintér (kádár) 
21. Sütő 
22. Szabó 
23. Szűcs 
24. Szűcs (legénytárs.) 
25. Takács (legénytárs.) 
26. Tobak 
27. Varga 

Pápa 

1. Gombkötő 
2. Kovács 
3. Lakatos 
4. Molnár (legénytárs.) 
5. Pintér (kádár) 



Függ. 32. 
Függ. 42. 
Függ. 36. 
Függ. 27. 
Függ. 37. 

Függ. 28. 
Függ. 58. 
Függ. 51. 
Függ. 68. 

Függ. 2. 
Függ. 7. 
Függ. 31. 

Függ. 10. 
Függ. 5. 

Függ. 11. 

Függ. 57. 
Függ. 12. 
Függ. 14. 

Függ. 69' 
Függ. 67-
Függ. 40-

Függ. 25. 
Függ. 62. 

Függ. 29. 
Függ. 33. 

Függ. 60. 
Függ. 59. 

Függ. 8. 

1. Takács 

Mezőkomárom 
1. Vegyes 

Berhida 
1. Kovács (legénytárs.) 

Gaja—Bakony 

1. Molnár (vízi) 

Felsőgörzsöny 
1. Takács (legénytárs.) 

Tüskevár 

1. Vegyes 

Függ. 13. 

Függ. 15. 

Függ. 44. 

Függ. 64. 

Függ. 65. 

Függ. 66. 

11 darab megállapíthatóan legénytársasági láda volt, 
de feltehető, hogy még több is. A ládák közül 40 lapos-
fedelű, 29 magasított fedelű, kiemelkedő zárszekrény
kével ellátott, 62 csuklópántokon nyílik, 7 darabnak 
sínen felhúzható fedele van. 

A ládák átlagmérete: hosszúság: 50—60 cm, széles
ség 35—40 cm, magasság 30—40 cm, de akadnak ki
ugró méretek is. A legnagyobb egy devecseri ismeretlen 
céh ládája, 80X52X56 cm (Függ. 62.) és a herendi 
vegyes céhé, 66X40X50 cm (Függ. 59.), a legkisebb a 
mezőkomáromi vegyescéhé, 40X29X23 cm (Függ. 15.) 
és a várpalotai csizmadia ifjúságé 46X30X30 cm 
(Függ. 9.). 

22 ládán látható céhjelvény, embléma, vagy címer, 
amelyeken a mesterség jellegzetes szerszámait, vagy 
termékeit ábrázolták. Az élelmiszeriparból molnár, 
sütő és mészáros, a bőriparból tímár, varga és csizma
dia, a textiliparból csapó, takács és szabó, a vasiparból 
kovács, lakatos, órás és puskaműves, a fa- és építő
iparból kádár, asztalos, esztergályos, ács, kőműves és 
cserepes, a tömegcikkiparból fazekas szerszámok, vagy 
termékek díszítik a ládákat. Legszebbek: a veszprémi 
sütő (33. kép), a pápai kovács (46—47. kép), a veszp
rémi lakatos (26. kép) a pápai kádár (42. kép.) és a 
veszprémi esztergályoscéh (55. kép), emblémája. 

A veszprémi és Veszprém-megyei céhládák a XVIII. 
és XIX. század élénk céhes iparának jellegzetes tárgyi 
emlékei. Helytörténeti, gazdaságtörténeti és általános 
művelődéstörténeti jelentőségükön túl a dunántúli asz
talosmesterségnek eddig kevés figyelemre méltatott, 
érdekes, speciális darabjai. 

Nagybákay Péter 
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6. Pintér (kádár) 
7. Szűcs 
8. Tímár 
9. Ismeretlen 

10. Ismeretlen 

Zirc 
1. Asztalos 
2. Csizmadia 
3. Kőműves 
4. Kőműves és cserepes 

Várpalota 
1. Csapó 
2. Csizmadia (legénytárs.) 
3. Mészáros (?) 

Peremarton 
1. Csizmadia 
2. Csizmadia (legénytárs.) 
3. Takács (Berhidával és KiskoN 

együtt) 

Szén tk irályszabadja 
1. Bognár 
2. Bognár (legénytárs.) 
3. Takács 

Szent g ál 
1. Asztalos 
2. Bognár 
3. Kovács 

Devecser 

1. Mészáros 
2. Ismeretlen 

Nagyvázsony 
1. Ács és asztalos 
2. Ismeretlen 

Herend 
1. Takács és szabó 
2. Vegyes 

Takácsi 
1. Takács 
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! Isenberg, Heinrich: Altes Brauchtum im Handwerk. Das 
Gesellenwandern und was damit Zusammenhang. Müns
ter i. W. 1933. 59 1. 
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iratai. Ltsz. 58.98.138. 
Veszprémi Bakonyi Múzeum: A veszprémi vargacéh 
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Csipkés id. m. 136 1. 2. sz. jegyzet. 
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VBM. — Veszprémi Bakonyi Múzeum Csp. — csuklóspánttal ellátott 
M. — méret, a legnagyobb hosszúság, szélesség és Lapf. — laposfedelű 

magasság sorrendjében Sin. — sínen felhúzható fedelű 
Ltsz. — leltári szám Int. — berakásos 
Fel. — felirat Függ. — függelék 
Zársz. — zárszekrényes 



F Ü G G E L É K 

A VESZPRÉMI ÉS VESZPRÉM-MEGYEI CÉHLÁDÁK JEGYZÉKE 

1. Veszprémi varga céh 
VBM. Ltsz. C-145. M. 57 ,5X36X43 cm. Mint a 
veszprémi kefekötőcéh ládája van nyilvántartva, de a 
kulcspajzs veretén ábrázolt vargaszerszámok alapján 
megállapítható, hogy a vargacéhé volt. Zársz., csp. 
( 8 - 9 . kép). 

2. Várpalotai csapócéh 
VBM. Ltsz. C-130. M. 53X36,5X30 cm. Lapf. csp. 
(10. kép). 

3. Veszprémi bognár céh 
VBM. Ltsz. C-134. M. 60X39X31 cm. Lapf. csp. 
(11. kép). 

4. Veszprémi takács ifjútársaság 
VBM. Ltsz. C-156. M. 47,5X32,5X31 cm. 
Fel: „Éljen a Nemes Ifjúság a Cze:beli Társaság Reno-
vit 1841 Sep., 11. — Öreg Dekány (Horv)áth Mihály 
Kiss Dekány Szalay Joseph — Vivat — Egesség". Lapf. 
csp. 

5. Peremartoni csizmadia ifjútársaság 
VBM. Ltsz. C-124. M. 56X34X27 cm. 
Fel: „MI PEREMARTONYI : TSISMADIA JÁM
BOR: IFJÚSÁGNAK: LADÁJA A BLASKOVIS: 
JÁNOS: URAM ATYAMESTERSEGIBE: . . .BÉLI 
ÖREG BEJÁRÓ MESTER. . . KORABELI DÉ-
KÁNYLEGÉNY. . ." „1813". 
Lapf. csp. (12. kép). 

6. Pápai ( ?) gombkötőcéh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz. 65.51.1. (a volt 
bencés gyűjteményből) M. 5 5 x 3 6 x 3 4 cm. Lapf. csp. 

7. Várpalotai csizmadia ifjútársaság 
Várpalotai Helytörténeti Múzeum Ltsz. 66. M. 
46X30X30 cm. Fel: (oldalán): D E K Á N Y . (belsejébe 
ragasztott papíron :) „E láda megjavíttatott harmadik 
kántoron 1871-ben. Atyamester: Szabó Zsigmond. 
Dekány: Szinák Ferencz Jegyző: Horváth Gyula". 
Lapf. csp. 

8. Takácsi takácscéh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz. 65.50.1. M. 

83X44,5X34 cm. 
9. Veszprémi pintércéh 

VBM. Ltsz. C-152. M. 48X32X30 cm. Fel: „1767" 
Lapf. csp. (13. kép). 

10. Peremartoni ( ?) csizmadiacéh 
VBM. Ltsz. C-123. M. 61X32X32 cm. Lapf. csp. 
(14. kép). 

11. Peremartoni, berhidai és kiskovácsi egyesült takácscéh 
VBM. LtszvC-125. M. 55,5X35X37 cm. Fel: „ANO 
1764" — „Éljen a Berhidaji Vegyes Társulat: Békes
ségben". Zársz. csp. (15. kép). 

12. Szemkirályszabadjai bognár legényátrsaság 
VBM. Ltsz. C-127. M. 56X31,5X25 cm. Lapf. csp. 

13. Kenései takácscéh 
VBM. Ltsz. C-120. M. 51X32X27 cm . Fel: „ A N N O 

D O M I N I 1802. К . В. T. C É H : LÁDÁJA: É P Ü L T 
HORVÁT ISTVÁN CÉHMESTERSÉGÉBE." Lapf. 
csp. (16. kép). 

14. Szenkirályszabadjai takácscéh 
VBM. Ltsz. C-128. M. 60,5X34X37,5 cm. Lapf. csp. 

15. Mezőkomáromi ( ?) céh 
VBM. Ltsz. C-121. M. 4 0 X 2 9 X 2 3 cm. Lapf. csp. 

16. Pápai ( ?) pintér céh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz 
M. 56X36X35,5 cm Lapf. csp. ( 1 7 - 1 8 . kép). 

17. Veszprémi cipészcéh 
VBM. Ltsz. C-135. M. 59X35,5X38 cm. Fel: „1753" 
Lapf. csp. int. (19—20. kép). 

18. Veszprémi fazekascéh 
VBM. Ltsz. C-142. M. 59X41X47 cm. Fel: „készült 
1768-ba" — Újíttatott 1879-ben Sziver J. Elnökségibe". 
Zársz. csp. (21. kép). 

19. Veszprémi asztaloscéh 
VBM. Ltsz. C-131. M. 55,5X37X34 cm. Zársz. csp. 
(22—24. kép). 

20. Veszprémi lakatos- órás- és puskaművescéh 
VBM. Ltsz. C-148. M. 54X36,5X39 cm. Fel: „1776" 
Zársz. csp. (25—27. kép). 

21. Veszprémi mészároscéh 
VBM. Ltsz. C-149. M. 6 5 x 4 4 x 4 4 cm. Fel: „IL CWV. 
M . " — „EM. 1779. T I " Zársz. csp. ( 2 8 - 3 1 . kép). 

22. Veszprémi sütőcéh 
VBM. Ltsz. C-151. M. 57,5X38,5X30 cm. Fel: 1779" 
Lapf. csp. (32 — 34. kép). 

23. Veszprémi kalapos legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-144. M. 50X35X29 cm. Lapf. csp. 
(35. kép). 

24. Ismeretlen céh 
VBM. Ltsz. C-158. M. 7 0 x 4 2 x 3 1 cm. Lapf. sin. 

25. Devecseri mészároscéh 
VBM. Ltsz. C-117. M. 71X38,5X30 cm. Fel: „1778" 
Zársz. csp. int. (36—37. kép). 

26. Ismeretlen céh 
VBM. Ltsz. 55.73.1. M. 5 4 x 3 6 x 2 7 cm. Lapf. csp. 

27. Pápai ismeretlen céh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz Fel: (belsejé
ben tintával) „1818 és „1876-ban reparálva Pápán" . 
Zársz. csp. int. (38. kép). 

28. Zirci asztalos ( ?) céh 
ZirciReguly Antal Múzeum Ltsz. 55.277. M. 5 6 x 3 9 x 4 4 
cm. Zársz. csp. int. (39—40. kép). 

29. Nagyvázsonyi ács és asztaloscéh 
VBM. Ltsz. C-122. M. 6 1 , 5 x 4 1 x 4 0 cm. Zársz. csp. 
int. (41. kép). 

30. Pápai lakatoscéh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz M. 61X 37 X 33 
cm. Zársz. csp. 

31. Várpalotai mészáros (?) céh 
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VBM. Ltsz. 66.127. 1. M. 51X24X30 cm. Fel: 1793" 
Zársz. csp. int. 

32. Pápai ( ?) kádárcéh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz M. 5 8 x 3 9 X 
39,5 cm. Fel: „1792" Lapf. csp. int. (42. kép). 

33. Nagyvázsonyi ismeretlen céh 
Steierlein Herman tulajdonában Nagyvázsony Lapf. 
csp. int. 

34. Ismeretlen céh 
VBM. Ltsz. 55.71.1. M. 4 9 x 3 6 x 3 1 cm. Lapf. csp. 
int. 

35. Veszprémi gömbkötőcéh 
VBM. Ltsz. C-143. M. 59,5X39X31 cm. Lapf. csp. int. 
(43. kép). 

36. Pápai ( ?) ti már céh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz M. 6 3 x 4 2 x 4 0 
cm. Fel: "1801" (belsejébe ragasztott p a p í r o n ) " . . . 
Nándor újította ezen céhládát Máj 15-én 1906." 
Lapf. int. (44. kép). 

37. Pápai ismeretlen céh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz M. 5 7 x 4 0 x 3 7 
cm. Fel. „1806" Lapf. csp. int. (45. kép). 

38. Pápai kovácscéh 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz. . . . M. 52,5 X 36 X 
40 cm. Fel: „1806" Zársz. csp. int. ( 4 6 - 4 7 . kép). 

39. Veszprémi csizmadia legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-138. M. 6 7 x 3 6 x 3 9 , 5 cm. Fel: „Attya 
Mester Paor Jósef Ör. Be. (öreg bejáró) Nagy Josef I.B. 
(ifjú bejáró) Sánta Josef Dékán Mészáros Istvány 
- 1 8 2 8 — Nótárius Supp János". Lapf. csp. int. 

40. Szentgáli kovácscéh 
Németh Gábor tulajdona Szentgál. Fel: „1835" 
Ismertette és rajzát közölte Vajkai Aurél: Szentgál. 
Budapest 1958. 287 1. és 128. kép (2). Lapf. int. 

41. Veszprémi (?) kőműves- ács és kőfaragócéh 
VBM. Ltsz. C-147. M. 58,5X35,5X29 cm. Lapf. csp. 

42. Pápai szücscéh 
Magyar Néprajzi Múzeum Ltsz. 77. 104/1. M. 54X 
4 0 x 4 1 cm. Lapf. csp. 

43. Veszprémi szabócéh 
VBM. Ltsz. C-153. M. 5 8 x 3 9 x 3 7 cm. Fel: „ANNO 
1802" Zársz. csp. (48. kép). 

44. Berhidai kovács legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-118. M. 51,5X36X35 cm. Mint az 
enyingi varga vagy csizmadiacéh ládája van nyilván
tartva, de a homlokzatára vésett kovácsszerszámok és 
fedelének csuklóspántjára vésett felirat szerint minden 
valószínűség szerint a berhidai kovácslegényeké volt. 
Fel: 1828" „Áts Istvany Bejáró m. Janik Ferenc csinal-
tatt. — KÉSZÜLT BERHIDÁN Ónodi - Pál atya
mester - 1828." Zársz. csp. (49. kép). 

45. Veszprémi tobakcéh 
VBM. Ltsz. C-157. M. 57X37X42 cm. Zársz. csp. 
(50. kép). 

46. Veszprémi szűcs legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-155. M. 48X32,5X29 cm. Zársz. csp. 
(51. kép). 

47. Veszprémi csutoráscéh 
VBM. Ltsz. C-140. M. 59X39X39,5 cm. Fel: „1817" 
Zársz. csp. int. (52 — 53. kép). 

48. Pápai molnár kistársaság 
Pápai Helytörténeti Múzeum Ltsz M. 5 6 x 3 6 
X36 cm. Fel: „Den 25 ten. Mäy Anno 1822 — Molnár 
Kistársaságnak Ládája, mely tsináltatott Szabó István 
Tzémesterségiben, Aszner János Vitze Tzémester, 
Weber Antal Atyamester, Reger András Bejáró 
Mesterségiben". Lapf. csp. int. 

49. Veszprémi esztergályoscéh 

VBM. Ltsz. C-141. M. 61,5X37,5X38 cm. Lapf. csp 
int. (55. kép). 

50. Veszprémi asztaloscéh 
VBM. Ltsz. C-132. M. 5 4 x 3 8 x 3 6 , 5 cm. Fel: „1819" 
Zársz. sin. int. 

51. Zirci kőművescéh 
Zirci Reguly Antal Múzeum Ltsz. 55. 276. M. 50X 
3 8 x 4 3 cm. Zársz. sin. (56. kép). 

52. Veszprémi szűcscéh 
VBM. Ltsz. C-154. M. 61,5X39X43 cm. Fel: „CHJ : 
JSZJ: 1834" Zársz. csp. (57. kép). 

53. Veszprémi molnár céh 
VBM. Ltsz. C-150. M. 62,5X40X37 cm. Zársz. sin. 

54. Veszprémi kőművescéh 
VBM. Ltsz. C-146. M. 58,5X43X47 cm. Fel: „1834" 
Zársz. sin. (58. kép). 

55. Veszprémi csapó legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-137. M. 57,5X44X47 cm. Fel: „1834" 
— (A ládafia tetején:) „Betsületes Csapó Legényi 
Ifjúság számára készítette Ezen Ládát Török Lajos mpr. 
az 1834-dik Esztendőben" (Fedelének belső lapjára 
ragasztott papírlapon:) A WESZPRÉML: NE. : 
TSAPO CHÉ SZÁRNYA ALAT KITERJEDET 
BETSÜLETES 1FJU ÉS FELESÉGES LEGÉNYEK
NEK IGAZSÁGOKAT TARTÓ LÁDÁJA MELYIK 
KÉSZÜLT. 1834 ESZTENDŐBEN. Februárius 4. nap
ján. ÉRDEMES MOLNÁR JÁNOS U R U N K FÓ 
CHÉMESTERSÉGÉBEN, ÉS. N : SZÉL JÁNOS 
U R U N K VITZE CHÉ MESTERSÉGÉBEN ÉS 
TOMSITS MIHÁL U R U N K NOTÁR1USSAGÁBAN 
ÉRDEMES GVARDIJÁN. JÁNOS U R U N K ATYA 
MESTERSÉGÉBEN SZABÓ IGNÁTZ ÉS KÖRÖSI 
ANTAL URAINK BEJÁRÓ MESTERSÉGÜKBEN: 
AZ HITES LEGÉNYEKNEK NEVEI ESZERINT 
KÖVETKEZNEK AZ ELSŐ HITES DÉKÁNY 
JÁNOSIK FERENTZ A MÁSODIK HITES DÉ
KÁNY GALANBOS PÁLLY. HITES ELSŐ. LE
GÉNY. STEFAN1TS JOSEF A MÁSODIK HITES 
ELSŐ LEGÉNY SMEDA ANDRÁS A HITES IRÓ 
DEÁK PUHA FERENTZ AZ ÖREGEK NEVEI 
ESZERINT KÖVETKEZNEK ÚGYMINT TFJÚ 
RÉSZRÜL MERÉSZ JÁNOS SZABÓ JÁNOS STA-
FÉR JÁNOS TAKÁTS JOSEF SOMOGYI JÁNOS 
NAGY ANDRÁS FELESÉGES RÉSZRÜL VALÓK 
LUMPÉRT JÁNOS NAGY GYÖRGY ÖR NÉMET 
FERENTZ G R E G U S JOSEF IGONDA JÁNOS 
VARGA ANDRÁS. — KÉSZITÉTE. LEDNER 
ANDRÁS TSAPO Legén. Született Palotán 1816, és 
Volt akor méhelvben Öreg Nagy Jánosnál." Zársz. sin. 
( 5 9 - 6 1 . kép). 

56. Veszprémi ( ?) ácscéh 
VBM. Ltsz. C-133. M. 55,5X42X37 cm. Fel: „ A N N O 
1832" Zársz. sin. int. (62. kép). 

57. Szentkirály szabadjai bognárcéh 
VBM. Ltsz. C-126. M. 66,5X40X39 cm. Fel: „A Sz. K: 
Szabadi Érdemes Nemes Bognár Czéh. Készítette 
1843-ik Évbn". Lapf. csp. (63. kép). 

58. Zirci ( ?) csizmadiacéh 
VBM. Ltsz. 66.126.1. M. 61X41X43 cm. Zársz. csp. 
(64. kép). 

59. Herendi vegyescéh 
VBM. Ltsz M. 66X40X50 cm. Fel.: „ES LEBE 
DAS EHRSAME HANDVERC IN H E R E N D — 
1846." Zársz. csp. (65. kép). 

60. Herendi takács és szabócéh 
VBM. Ltsz. 67.1.1. M. 68X42X32 cm. Fel: „ D : E : H : 
WEBER U. SCHNAIDER СЕН L A T — 1845." 
Lapf. csp. 



61. Veszprémi ( ?) cipészcéh 
VBM. Ltsz. C-136. M. 53X33X35 cm. Fel: „1852" 
Zársz. csp. (66. kép). 

62. Devecseri ismeretlen céh 
VBM. Ltsz. 55.67.1. M. 80x52x56 cm. Fel: „1853" 
Zársz. csp. (67. kép). 

63. Veszprémi csizmadiacéh 
VBM. Ltsz. C-139. M. 65,5X51,5X50 cm. Fel: 
„Veszprémi Cs.Cz.Ké. 1870." Zársz. csp. (68. kép). 

64. Gaja és Bakony vizimolnárcéh 
Református Múzeum Sárospatak. Ltsz. G. 1947. 351. 
M. 54x38x34 cm. Fel: „W.M. GAJA ÉS BAKONY 
VIZIMOLNÁRCZÉH. 1854". Lapf. csp. int. 

65. Felsőgörzsönyi takács legénytársaság 
VBM. Ltsz. C-119. M. 52X35,5X37,5 cm. Fel: „1863" 
Lapf. csp. 

Diese Erörterung befaßt sich im Rahmen der Serie 
über die zunftgeschichtlichen Denkmäler der Stadt und 
des Komitats Veszprém mit den Zunftladen. Die 
Reihenfolge der behandelten Punkte ist : die allgemeine 
und lokale Rolle der Zunftladen, dann deren Struktur, 
Werdegang und stilgeschichtliche Entwicklung, zuletzt 
die eingehendere Beschreibung von den Zunff laden der 
Stadt und des Komitats. 

Die Zunftlade diente zur Aufbewahrung von den 
Wertsachen, der Privilegienurkunde, dem Siegel und 
Geld der Zunft. Darüber hinaus war ihre Bedeutung 
viel größer, indem sie zum Symbol der moralen und 
beruflichen Zusammengehörigkeit und zu dem der 
Zunft selbst wurde. Die Zunftlade wurde von dem 
Zunftmeister, die Laden der selbständigen Gesellen
vereine wurden von dem Oberältesten bewahrt. Die 
Zunftlade wurde von besonderer Ehrerbietung umge
ben. Alle bedeutenden Ereignisse der Zunft haben vor 
der geöffneten Zuftlade stattgefunden. Die Versamm
lungen begannen mit dem Öffnen und endeten mit dem 
Schließen der Zunftlade. Sie wurde alljährlich, anläß
lich der Wahl des Zunftmeisters, in einem Festzuge mit 
Musikbegleitung zum Hause des neuen Zunftmeisters 
gebracht. Dieser Brauch hat sich in dem Gedächtnis 
der Gewerbetreibenden von der Gemeinde Herend im 
Komitat Veszprém in den dreißiger Jahren des 20-sten 
Jahrhunderts noch ganz lebendig erhalten. Die Licht
bildaufnahmen von der Begleitung der Zunftlade wur
den in diesen Jahren gemacht. (Bilder 1—6) 

Von der Zunft- bzw. Vereinslade, die als Kasse der 
Zunft, oder des Gesellenvereins galt, wurde im Falle 
von Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit auch Unter
stützung gegeben. Die Lade hat also als Vereinskasse 

66. Tüskevári egyesült céh 
VBM. Ltsz. C-129. M. 60X 36,5X 31 cm. Fel: „A Tüske
vári Egyesült céhnek Ládája készült a 866-dik évben" 
Lapf. csp. 

67. Szentgáli bognárcéh 
Magántulajdonban Szentgálon. Fel: „A.B.B.És.K.K. 
T.L.C.M.B.J.A.B.L.B.T.G.Lg.HB.G.K.TL 1876" 
Ismertette Vajkai Aurél: Szentgál. Budapest 1958. 
287 1. 

68. Zirci kőműves és cserepes egylet 
Zirci Reguly Antal Múzeum Ltsz. 55.275. M. 58X 
41x42 cm. Fel: „ÉLJEN a Becsült Kőműves—Csere
pes Egylet" Lapf. sin. (69. kép). 

69. Szentgáli asztaloscéh 
Magántulajdonban Szentgálon. Vaj kai Aurél: Szentgál. 
Budapest 1958. 287 1. 

bzw. eine Art Urinstitution der gegenseitigen Krank-
heits- und Altersversicherung gegolten. 

Die religiöse Anschauung des Mittelalters suchte für 
jede Institution nach einem biblischen Vorbild. In dem 
Falle der Zunftlade wurde dieses in der alttestamenta
rischen Bundeslade gefunden. In der Funktion der zwei 
Laden liegt in der Tat eine große Ähnlichkeit vor und 
am auffälligsten ist es, daß beiden eine gewisse Rolle 
der Zusammenhaltung zugeschrieben wurde. 

Die Struktur und der Aufbau der Zunftladen (Bild 7) 
haben im Laufe der Zeit keine große Mannigfaltigkeit 
aufgezeigt. Von der Gotik bis zur Biedermeierzeit kann 
der Einfluß der aufeinander folgenden Stilströmungen 
meistens nur and den Dekorationen verfolgt werden. 
Die drei Hauptteile der Zunftlade sind: der Sockel, 
der mittlere Teil oder der Ladenkörper und der Deckel. 
Die Lade stand gewöhnlich auf Beinen. Der mittlere 
Teil trug sehr oft das Wappen oder das Emblem der 
Zunft. Der Deckel war in den ersten Zeiten ein ein
facher Flachdeckel. Zum Abdecken des Schlüsselloches 
des Flachdeckels wurde vom Ende des 16-ten Jahrhun
derts an ein mit einem ausziehbaren Deckelchen verse
henes, heraustehendes Glied angebracht. Dies ist der 
charakteristische Schloßkasten, der mit Verzierungen 
versehen wurde. Der Deckel wurde durch zwei langen 
Scharnierbändern an den Ladenkörper gefestigt. Spä
ter — zwecks der Schlußsicherheit der Lade — wurde 
eine andere Lösung getroffen. Der Ladendeckel konnte 
entlang zweier an die Schmalen Seitenwände ange
brachten Schienen, mittels der flachen senkrecht an den 
Ladenboden gefestigten Eisenstänge, aufgezogen wer
den. Bei dieser Lösung kann der Deckel in waagerech
ter Lage über der geöffneten Lade festgemacht werden. 

Zuntfladen von der Stadt und vom Komitat Veszprém 
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In die Lade wurde immer ein abgesondertes, gedecktes 
Fächlein zum Aufbewahren von kleineren Gegenstän
den hineingebaut. Oft haben die Zunftladen verschiede
ne Geheimfächer und-Schubladen beherbergt. Das Öff
nen ihrer verwickelten Verschlüsse bedeutete oft selbst 
für den Fachmann eine fast unlösbare Aufgabe. 

Die Zunftladen stellen spezielle Werke der europäi
schen Möbeltischler dar. Ihre Fachliteratur — abgese
hen von dem reichen Material der sittengeschichtlichen 
Beziehungen — ist ziemlich spärlich, die einzige bedeu
tende Arbeit mit diesem Gegenstand ist vielleicht die 
bahnbrechende Erörterung von Josef M. Greber über 
die Zunftladen der Tischler, die auch zum Leitfaden 
dieses Aufsatzes diente. 

Die kleine, tragbare Lade für das Aufbewahren von 
Wertsachen war schon im Altertum bekannt. Die un
mittelbare Vorläuferin der Zunftlade ist wahrscheinlich 
die Lade der norditalienischen Steinmetzenvereine, in 
der die Meister ihre Baupläne und Rechnungen aufbe
wahrt haben. 

Aus dem 15-ten Jahrhundert sind nur ein paar Zunft
laden gotischen Stils bekannt. Die charakteristische 
Zunftlade wird erst im 16-ten Jahrhundert, nach dem 
Zustandekommen des Kistenmacher- und Tischlerge
werbes geboren. In derRenaissance-Zeit, entsprechend 
dem architektonischen süddeutschen Dekorativstil, tru
gen die Zunftladen Fassaden die mit den architektoni
schen Elementen der Steinbauart reich beladen waren. 
Dieser Stil hatte eine weite Verbreitung und reichte so
gar tief in die Barockzeit hinüber. Auf den einfacheren 
Laden späterer Zeiten wird diese Spätrenaissance-archi
tektonische Richtung nur noch durch Profilleisten, 
dann durch eingerahmte viereckige Felder mit Wel
lenleiste-Rand angedeutet. 

Die Zunftladen von Veszprém und Komitat Veszp
rém folgen dem allgemeinen Entwicklungsang erst am 
Ende des 17-ten Jahrhunderts. Aus Kunstgewerblichem 
Gesichtspunkte können sie im allgemeinen mit den aus
ländischen Zunftladen und vielleicht mit denen von ei
nigen reicheren ungarischen Städten nicht wetteifern, 
infolge ihrer großen Anzahl (69 Stück) und ihres verein
fachten Stiles von provinzialem Geschmack nehmen sie 
aber in der Reihe der heimischen Zunftdenkmäler einen 
bedeutenden Platz ein. 

Die älteste Zunftlade von Veszprém gehört den 
Schuhmachern und, nach ihren Beschlägen geurteilt, 
wurde sie wahrscheinlich noch im 17-ten Jahrhundert 
gemacht. Bezeichnend für die älteste Gruppe der Zunft
laden von Komitat Veszprém sind die die Frontseite 
entzweiteilenden zwei viereckigen, berahmten Felder, 
von denen ordentlicherweise je eins auch auf den schma
len Seiten wiederholt wird. Diese Laden haben mei
stens einen flachen Deckel, ihre rechte Seitenwand ist 
aufziehbar und ein Geheimfach steckt dahinter. An

statt von Seitengriffen haben sie einen Obergrifl auf dem 
eingebauten Glied des Flachdeckels. Dieser Typ, in 
seiner vollkommen vereinfachten Form, existierte noch 
am Anfang des 19-ten Jahrhunderts. Die charakteri
stischen Stücke dieser Gruppe sind z. B. die Zunftlade 
der Tuchmacher von Várpalota (Bild 10) oder die des 
Schuhmachergesel len-Vereins von Peremarton (Bildl2). 
Zwei ähnliche, auch höhere Ansprüche befriedigende 
Zunftladen gehören den Böttchern von Pápa (Bilder 
17—18) und den Schuhmachern von Veszprém (Bilder 
19—20). 

Die Laden der nächsten Gruppe wurden in den sieb
ziger Jahren des 18-ten Jahrhunderts gemacht. Kenn
zeichnend für sie ist die gebogene Linienführung. Sie 
sind aus festem Hartholz gemacht worden, ihreVerzie-
erungen sind einfallreiche Variationen der Buchstaben
motive S und C. Mit den architektonischen "gebau
ten" Laden der ersten Gruppe verglichen, machen diese 
den Eindrcuk als ob sie plastisch, aus einer Masse mo
delliert worden wären. Sie vereinigen das plumpartige, 
einfache, volkstümlich-bürgerliche Barock des Zeital
ters von Maria Theresia mit der leichten Linienführung 
des Rokokos. Die schönsten Laden in dieser Gruppe 
und zugleich unter all den behandelten gehören den 
Schlösser-, Uhrmacher-und Büchsenmacher Zünften 
von Veszprém (Bilder 25—27), der Fleischhauerzunft 
von Veszprém (Bilder 28—31), der Bäckerzunft von 
Veszprém (Bilder 22—24), der Töpferzunft von Veszp
rém (Bild 21) und dem Hutmachergesellen-Verein von 
Veszprém (Bild 35). Ihr imposanter Verschluß mit ro
kokó Linienführung und ihre prunkhaften Scharnier
gelenke lassen sie als erachtungswerte Werke der trans-
danubischen Möbelbauer gelten. 

Manche Laden zeigen einen Übergang von dem Ro
koko zum Ludwig 16.-Stil, z.B. die Zunftlade der Tisch
ler von Zirc (Bilder 39—40). Die österreichische und 
ungarische Variaton des Ludwig 16.-Stiles ist der Zopf 
und die Merkmale des diesem folgenden Empires sind 
an sehr vielen Zunftladen von Komitat Veszprém be
merkbar. Dieses Zeitalter — Ende des 18-ten und An
fang des 19-ten Jahrhunderts — war nämlich die letzte 
große Blütezeit des Zunftgewerbes im Komitate. Die 
Form und Farbe, die glatte klassizistische Kontur und 
besonders die einfachen, aus Blech ausgeschnittenen 
Schlüsselschildbeschläge lokaler Anfertigung der Laden 
aus diesem Zeitalter spiegeln in einer interessanten 
Weise die ungarischen provinzialen Variationen der 
großen westlichen kunstgewerblichen Strömungen des 
Zeitalters. 

Als die schönsten Stücke des Ludwig 16.-Stils gelten 
die Zunftlade der Böttcher von Pápa aus 1792 (Bild 42) 
und die der Schmiedezunft von Pápa aus 1806 (Bilder 
46—47). 

Die einfarbigen, geradlinigen Laden werden auf den 

136 



Empire-Einfluß des zweiten und dritten Jahrzehntes des 
19-ten Jahrhunderts durch die Anwendung von schwar
zen Säumen und Gliedern lebhafter gemacht. Als un
sere schönsten Empire-Zunftladen gelten die Lade der 
Feldflaschenmacher von Veszprém aus 1817 (Bilder 
52—53) und die der Drechsler von Veszprém (Bild 55). 

Eine besondere Tafel (Bild 54) zeigt die wechselvolle 
Kollektion von Schlüsselschildbeschlägen mit eleganter 
Linienführung von Laden des Ludwig 16. und Empire 
Stiles.Diese schöpfen in großem Teile aus den architek
tonischen Dekorativelementen des Zopfstiles, aus den 
unter den Fensterbänken angewandten sog. Parapäd-
Draperie- oder Schurzmodellen und aus den von diesen 
herunterhängenden Quast- und Tropfmotiven. 

Von den dreißiger Jahren an lösen sich die steifen, 
geraden Linien, die milden Biegungen kommen wieder 
in die Mode und das kühle Empire, von dem die klassi
zistische Richtung bis zum äußersten steigert wird, 
mündet in das Biedermeier, dann in das Neo-Rokoko. 
Ein typisches Biedermeier-Stück ist eine Lade aus 1853 
(Bild 67). 

Ein kennzeichnendes Erzeugnis des Späten Bieder
meiers oder vielmehr des Neo-Rokokos ist die Lade der 
Schuhmacherzunft von Veszprém aus 1870 (Bild 68). 
Das tiefe Eingewurzeltsein des Zunftladengebrauchs 
wird auch durch die Tatsache bewiesen, daß der Mau
rer- und Dachziegellegerverein von Zirc selbst noch um 
die Jahrhundertswende des 19-ten und 20-sten Jahr
hunderts eine neue Lade sich anfertigen lassen hat (Bild 
69). 

Manche Zunftlade hat auch aus industrie-, technik-, 

Coffres des corporations de la ville 

Dans le cadre de la série présentant les monuments 
de l'histoire des corporations de la ville et du départe
ment de Veszprém, cette étude s'occupe des coffres des 
corps de métier: en traitant d'abord le rôle général et 
local des coffres, puis leur construction, leur formation 
et l'historique du développement de leur style, en don
nant enfin la description détaillée des coffres des corps 
de métier de la ville et du département. 

Le coffre servait à garder les valeurs de la corpora
tion, sa lettre de privilège, son sceau, son argent. Mais 
l'importance du coffre dépasse de beaucoup ce rôle, il 
devient le symbole de la solidarité morale, matérielle et 
professionnelle, il symbolise la corporation elle-même. 
Le coffre était gardé par le maître de la corporation — 

bzw. gerätegeschichtlichem Gesichtspunkte sehr interes
sante Darstellungen aufbewahrt. Auf der Innenseite der 
Lade der Tuchmachergesellen von Veszprém aus dem 
Jahre 1834 wurden z. B. die vier grundlegenden Arbeits 
Vorgänge des Gewerbes : das Weben, Filezn, Anzetteln 
und Krempeln verewigt. (Bilder 60—61). 

Unter den behandelten 69 Zunftladen sind 36 mit 
Datum versehen. Diese wurden zwischen 1753 und 
1876 gemacht. Einige von den unbezifferten Laden 
rühren wahrscheinlich vom Ende des 17-ten und vom 
Anfang des 18-ten Jahrhundert her. 27 Laden wurden 
von den Zünften der Stadt Veszprém gebraucht ; außer
dem sind noch 10 Laden von Pápa und 4 von Zirc be
kannt. Die übrigen kommen von verschiedenen Ge
meinden des Komitats. Mit der höchsten Anzahl von 
Laden figurieren die Weber-, Schuhmacher-, Wagner-, 
Tischler- und Maurergewerbe. 49 Stücke sind in dem 
Bakony-Museum von Veszprém, 10 in dem Ortsge
schichtlichen Museum von Pápa aufbewahrt, die übri
gen sind in anderen Sammlungen und im Privateigen
tum verstreut auffindbar. 

Die Zunftladen von Veszprém und Komitat Veszp
rém sind charakteristische Gedenkobjekte des lebhaf
ten Zunftgewerbes des 18-ten und 19-ten Jahrhunderts. 
Über ihre ortsgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche 
und allgemeine bildungsgeschichtliche Bedeutung hi
naus sind sie die bisher geringgeschätzten, interessanten 
speziellen Werkstücke der entwickelten transdanubi-
schen Tischlerei von Ungarn. 

Péter Nagybákay 

et du département de Veszprém 

celui des groupements de compagnons par le grand-
maître — ,il jouissait d'une vénération, d'un culte spé
cial. Tous les actes importants de la corporation se dé
roulaient devant le coffre ouvert. Les réunions commen
çaient par l'ouverture du coffre, et finissaient par sa 
fermeture. 

Chaque année, après l'élection du maître, le coffre, 
escorté de musiciens, d'un cortège solennel, était trans
porté dans la maison du nouveau maître. Aux années 
30 du XX e siècle cette coutume était encore très vivace 
dans la mémoire des artisans du village Herend du dé
partement de Veszprém. Les photos du transport du 
coffre ont été prises à cette époque-là. (Images 1—6) 

Le coffre de la corporation ou des compagnons en 
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tant que caisse de ces corps de métier, versaien des 
allocations en cas de maladie ou d'invalidité. Ainsi le 
coffre constitue le prototype de la caisse d'assurance et 
de secours mutuel maladie-vieillesse. 

La vision du monde religieuse du Moyen Age — qui 
cherchait pour tout une préfiguration biblique— en a 
trouvé une aussi pour le coffre de corporation, notam
ment l'arche d'alliance de l'Ancien Testament. Il est 
vrai qu'il y a beaucoup de ressemblance dans la fonc
tion du coffre du corps de métier et de l'arche sainte, et 
ce qui saute aux yeux c'est que l'on attribuait à tous les 
deux un certain rôle symbolique de solidarité. 

La disposition et la structure des coffres (Fig. 7) une 
fois établies n'ont guère changé au cours des siècles. 
C'est plutôt dans leurs ornementation qu'on peut con
stater l'influence de divers styles successifs, du style go
thique au "Biedermeier". Les trois parties principales 
du coffre sont: le socle, la partie médiane ou le corps de 
coffre et le couvercle. En général, le coffre est monté sur 
des pieds. La partie médiane était souvent ornée des 
armes ou de l'emblème de la corporation. Au commen
cement le couvercle était simple et plat. Pour cacher le 
canon de la serrure, dès la fin du XVIe siècle, on a 
construit un compartimentage muni d'une tirette. C'est 
la cassette de serrure caractéristique (Schlosskasten), 
décorée d'ornementations. Le couvercle était attaché au 
corps du coffre par deux longues charnières. Plus tard 
— par mesure de sécurité — on a inventé une autre solu
tion: on pouvait monter le couvercle dans deux glissi
ères, enfoncées dans les deux pans latéraux, à l'aide de 
barres de fer plats, fixées perpendiculairement au des
sous du couvercle. Par cette construction, le couvercle 
peut être fixé en position horizontale aud-essus du 
coffre ouvert. Dans le coffre on aménageait toujours 
un petit cloisonnement couvert pour y garder de menus 
objets. Les coffres du corps de métier recelaient souvent 
des cloisonnements, des tiroirs secrets. L'ouverture de 
leurs serrures compliquées pose souvent même aux ex
perts, un problème presque insoluble. 

Les coffres de corporation sont des pièces spéciales 
de l'ébénisterie d'Europe. Leur littérature — la riche ma
tière relative à l'histoire des us et des coutumes mise à 
part — est assez pauvre ; la seule oeuvre remarquable sur 
ce sujet est peut-être l'étude-pilote de Josef M. Greber 
sur les coffres des corporations des ébénistes, essai qui a 
servi de base à notre étude. 

Déjà l'Antiquité connaissait le coffre portable, de 
petites dimensions, qui servait à garder les valeurs. Le 
modèle direct du coffre du corps de métier était vrai
semblablement le coffre des corporations de tailleurs 
de pierre de l'Italie du Nord; les maîtres y gardaient 
leurs dessins d'architecture et leurs calculs et comptes. 

Nous ne connaissons que quelques coffres gothiques 
qui datent du XVe siècle. Le type caractéristique du 

coffre du corps de métier n'apparaît qu'au XVe siècle, 
après la formation du métier des coffretiers (Kisten-
macher)et des menuisiers. Le style sud-allemand déco
ratif et architectonique de l'époque Renaissance orne 
les coffres de frontons chargés des éléments de l'archi
tecture de la pierre. Ce style se répand sur un territoi
re très vaste et se maintient même pendant l'époque 
baroque. Plus tard, sur les coffres simples, seuls les 
champs carrés, encadrés de listons profilés, plus tard 
ondulés, rappellent cette tendance architecturale de la 
Renaissance tardive. 

C'est en ce temps-là, à la fin du XVIIe siècle, que les 
coffres de Veszprém et du département de Veszprém se 
rangent sur la ligne du développement. Du point de vue 
artistique, en général ils sont moins précieux que les 
coffres de l'étranger et que les coffres de corporation de 
quelques riches villes de Hongrie, mais par leur nombre 
considérable (69 pièces) et par leur style simplifié et d'un 
goût provincial, ils occupent pourtant une place remar
quable parmi les monuments corporatifs de notre pays. 

Le coffre le plus ancien est celui des cordonniers: 
comme l'indiquent ses ferrures, il remonte probable
ment au XVIIe siècle. Ce qui caractérise le groupe le 
plus ancien des coffres de corporation du département 
de Veszprém, ce sont les deux champs carrés, encadrés, 
qui divisent le frontispice en deux; un de ces champs se 
répète ordinairement sur les côtés latéraux. La plupart 
de ces coffres ont un couvercle plat, et l'on peut relever 
leur paroi droite derrière laquelle se cache un tiroir 
secret. Au lieu des anses latérales, on mettait souvent 
important sur le couvercle. Ce type — sous une forme 
absolument simplifiée — existait même au début du 
XIXe siècle. Les pièces caractéristiques appartenant à 
ce groupe sont p. ex. le coffre de la corporation des 
tisserands de Várpalota (Fig. 10), ou le coffre de la soci
été des compagnons cordonniers (Fig. 12.). Deux cof
fres semblables — mais plus remarquables — sont le coff
re des tonneliers de la ville de Pápa (Fig. 17—18) et 
celui des cordonniers de Veszprém (Fig. 19—20). 

Les coffres du groupe suivant datent des années 
1770. Ils se caractérisent par de lignes courbes. Exécutés 
en bois dur compact, ils présentent des variations ori
ginales des chiffres S et С dans leurs ornementations. 
Contrairement aux coffres du groupe précédent „bâtis" 
d'une manière architecturale, on a l'impression que 
ceux-ci ont été formés plastiquement, en masse. Ils 
marient le baroque simple, populaire, un peu lourd de 
l'époque Marie-Thérèse aux lignes légères du rococo. 
Ses plus belles pièces — qui sont en même temps les plus 
beaux de tous les coffres traités—sont les coffres des 
corporations des serruriers, des horlogers et des armuri
ers de Veszprém (Fig. 28—31), celui des bouchers de 
Veszprém (Fig. 21) et le coffre des compagnons chape
liers de Veszprém (Fig. 35). Avec leur dispositif de fer-
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meture démesuré en style rococo, avec leurs charnières 
richement ornementées, ce sont des ouvrages représen
tatifs de l'ébénisterie trans danubienne. 

Quelques coffres du style rococo montrent un rap
prochement du style Louis XVI, tel le coffre des menui
siers de Zirc (Fig. 39—40). 

Les motifs du style Régence — variante autrichienne 
et hongroise du style Louis XVI — et ceux du style em
pire sont faciles à reconnaître sur beaucoup de coffres 
de corporations du département de Veszprém. La fin 
du XVIIIe siècle et le début du XIXe étaient, en effet, 
la dernière période de prospérité de l'artisanat corpora
tif dans le département de Veszprém. La forme, la 
couleur, les contours unis classicisants, et avant tout les 
ferrures de l'écusson coupées en lame de ces coffres, 
reflètent d'une façon intéressante les variantes provin
ciales des grands styles décoratifs occidentaux. 

Les plus belles pièces en style Louis XVI sont le coffre 
des tonneliers de Pápa de 1792 (Fig. 42) et celui des for
gerons de Pápa, de 1806 (Fig. 46—47). 

Aux 2e et 3 e décennies du XIXe siècle, sous l'influ
ence du style empire, des panneaux, des liteaux noirs 
agrémentent les coffres rectilingnes, couleur unie. Les 
plus beaux coffres en style empire sont ceux des 
gourdiers (de gourde; artisanat florissant à l'époquet 
de 1817 (Fig. 52—53), et des tourneurs de Veszprém 
(Fig. 55). 

Une table spéciale (Fig. 54) reproduit la collectien 
variée des écussons des coffres en styles Louis XVI) n 
empire. Ces écussons aux lignes élégantes empruntoet 
leur ornementation aux éléments décoratifs architectu
raux du style rocaille, aux draperies ou tabliers de pa
rapet c'est-à-dire à leurs pendants, en forme de glands, 
de gouttes. 

Dès les années 30, les lignes raides, droites cèdent la 
place aux courbures douces, et le style empire, élégant 
et froid, se perd dans le „biedermeier" et, plus tard, 
dans le néo-rococo. 

Une pièce typique du style „biedermeier" est un 
coffre de Devecser, daté de 1853 (Fig. 67). 

Le coffre de la corporation des cordonniers de Vesz
prém (1870) représente un produit typique du „bieder
meier" tardif ou plutôt du néo-rococo (Fig. 68). Pour 
monterer à quel point la tradition du coffre du corps de 
métier était enracinée, mentionnons que l'association 
des maçons et des couvreurs s'en est fait faire un même 
au tournant des XIXe et XXe siècles (Fig. 69). 

Quelques coffres ont gardé des dessins très intéres
sants aussi du point de vue de l'histoire de l'industire, 
de la technique, de l'outillage. Ainsi sur la face intéri
eure de son couvercle, le coffre des tisserands de Vesz
prém (1834) nous montre les quatre phases fondamen
tales du travail: le tissage, le serrage, le lissage et le car-
dage (Fig. 60—61). 

36 des 69 coffres présentés sont datés. Ils ont été 
exécutés entre 1753 et 1876. Les coffres non datés vien
nent de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. 
27 des coffres appartenaient aux corporations de la ville 
de Veszprém, en outre nous connaissons 10 coffres de 
Pápa et 4 de Zirc. Les autres proviennent de différents 
villages du département. 

La plupart des coffres appartenaient aux corporati
ons de tisserands, cordonniers, charretiers, tonneliers, 
menuisiers et maçons. Le Bakonyi Múzeum de Vesz
prém en garde 49 pièces, le Helytörténeti Múzeum de 
Pápa 10 pièces, les autres, dispersés, se trouvent dans 
d'autres collections publiques ou privées. 

Les coffres des corporation de Veszprém et du départ-
tement de Veszprém constituent des monuments de l'in
dustrie corporative intensive des XVIIIe et XIXe 

siècles. Outre leur importance du point de vue de l'his
toire locale, économique et de l'histoire générale des 
civilisations, il faut considérer ces pièces —jusqu'à pré
sent plutôt négligées — comme les témoignages intéres
sants, pariculiers de la menuiserie évoluée de Trans-
danubie. Péter Nagybákay 
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ЦЕХОВЫЕ СУНДУКИ ГОРОДА ВЕСПРЕМА И ВЕСПРЕМСКОГО КОМИТАТА 

Эта статья, входящая в серию, содержащую мате
риал по истории цехов, занимается исключительно 
вопросом о цеховых сундуках: общей и местной 
ролью цеховых СУНДУКОВ, ИХ устройством, оформле
нием, стилевым развитием и, наконец — подробным 
описанием цеховых СУНДУКОВ. 

Цеховые СУНДУКИ СЛУЖИЛИ ДЛЯ хранения цеховых 
ценностей, документов о цеховых привиллегиях, пе
чати и денег. Но фактически их значение было гораз
до шире — они стали символом самого цеха, символом 
нравственной, материальной и мастеровой сплочен
ности. 

Цеховые СУНДУКИ охранял цеховой мастер, а от
дельные, самостоятельные СУНДУКИ подмастерьев — 
цеховой старшина. Цеховые СУНДУКИ были окружены 
особенным почитанием. Любые значительные события 
в жизни цеха происходили перед открытым цеховым 
СУНДУКОМ. Цеховые собрания начинались с открытия 
сундука, заканчивались его закрытием. Ежегодно при 
выборе нового цехового мастера СУНДУК переносился 
в его квартиру. Это было праздничное шествие, соп
ровождавшееся МУЗЫКОЙ. В памяти ремесленников 
Херенда Веспремского комитата эти обычаи жили 
еще в тридцатих годах XX века. Фотоснимки, изо
бражающие процессию, сопровождающую цеховой 
СУНДУК на новое место, были произведены как раз в 
то время, (илл. 1—6). 

Цеховой СУНДУК, т. е. цеховая касса, а также касса 
подмастерьев оказывала пошощь заболевшему или 
нетрудоспособному члену цеха. Таким образом, он 
был предтечей больничной кассы. 

Средневековое церковное мировоззрение как и для 
всего, для цеховых СУНДУКОВ тоже нашло прообраз — 
библейский ковчег завета. Между ними и в действи
тельности много общего, а главное, им обеим присваи
вали символическое значение. В механизме и струк
туре (7-я илл.) цеховых СУНДУКОВ С течением времени 
не многое изменилось. Влияние следующих друг за 
другом стилевых направлений в искусстве — от 
готики ДО бидермайера — можно проследить больше 
по внешнему оформлению. У цехового сундука раз
личают три части: основание, корпус и крышку. 

СУНДУК обычно стоял на ножках. На корпусе сун
дука часто помещался цеховой герб или эмблема. 
Крышка вначале была простой, плоской. Для скры
тия от верстия для ключа, находящегося на плоской 
крышке, с конца шестнадцатого века пристраивали 
так называемую ключевую коробку, декорированную 
различными укашениями. Крышка соединялась с кор
пусом сундука двумя шарнирами. Позднее в целях 
более надежного запора нашли другое решение: 
крышку сундука можно было поднимать за узкие 
планки, пропущенные по ДВУМ УЗКИМ сторонам сун
дука при помощи железных стержней, укрепленных 
перпендикулярно к дну крышки. При таком решении 
крышку, расположенную горизонтально, можно было 
укрепить над открытым СУНДУКОМ. В СУНДУК всегда 
был встроен закрытый отсек для хранения мелких 
предметов. В цеховых сундуках часто были тайнички. 
Часто даже для специалиста возможность открыть 
сложный запор являлась почти неразрешимой за
дачей. 

Цеховые сундуки являлись специфическими про
изведениями европейского столярного искусства. 
Специальная литература о них (за исключением 
богатого материала по описанию обычаев) довольно 
бедна; возможно, единственной работой такого рода 
является труд Йозефа М. Гребера о цеховых сунду
ках, который ПОСЛУЖИЛ основной нитью и для этой 
работы. 

Маленькие переносные СУНДУЧКИ ДЛЯ хранения 
ценностей были известны уже в древности. Пред
шественником цехового сундука, вероятно, был 
ящик североитальянских союзов каменщиков, в 
которых мастера хранили строительные проекты и 
вычисления. 

Из цеховых СУНДУКОВ пятнадцатого века нам из
вестно только несколько СУНДУКОВ В готическом стиле. 
После того как оформилось мастерство производи
телей СУНДУКОВ И столяров, в шестнадцатом веке 
появились характерные цеховые СУНДУКИ. Архитек
тонический южно-немецкий украшательский стиль 
периода ренессанса выразился в том, что лицевая 
сторона цеховых СУНДУКОВ была богато украшена. 
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Этот стиль имел такое сильное распространение, что 
проникал и в период барокко. В дальнейшем на 
более простых сундуках уже только четырехуголь
ные поля, ограниченные профилированными или 
волнистыми рейками, напоминают об архитектони
ческом стиле позднего ренессанса. 

Цеховые СУНДУКИ Веспрема и Веспремского коми
тата (за исключением только нескольких более бога
тых венгерских городов) с точки зрения прикладного 
искусства немного отстали от заграничных. Этот вид 
мастерства начал развиваться только к концу сем
надцатого века. Имеется большое количество (69) 
цеховых СУНДУКОВ, которые благодаря своему стилю, 
оригинальному провинциальному ВКУСУ заняли подо
бающее место как памятники истории отечественной 
цеховой жизни. 

Предполагается, что наиболее старые Веспремские 
цеховые СУНДУКИ были изготовлены еще в семнадца
том веке. Для первых, старейших веспремских цехо
вых СУНДУКОВ характерны два квадратных обрам
лённых поля, делящих лицевую сторону на две части, 
этот рисунок обычно повторяется и на ДВУХ УЗКИХ 
сторонах сундука. Эти СУНДУКИ В большинстве слу
чаев имеют ПЛОСКУЮ крышку, правая боковая сторона 
у них поднимается, за ней находится тайный ящичек. 
Вместо боковых ручек часто на верхней плоской 
крышке укреплена одна ручка. Этот тип сундука в 
совершенно упрощенной форме существовал еще 
в начале девятнадцатого века. Характерными при
мерами этой группы являются, например, варпало-
тайский цеховой СУНДУК (10-я илл.) или цеховой 
СУНДУК перемартонского общества молодых сапожни
ков (12-я илл.) .ДВУМЯ схожими, но более высокого 
художественного уровня, являются цеховые СУНДУКИ 
папайских бондарей (17—18-е илл.) и веспремских 
сапожников (19—20-е илл.). 

Следующая группа цеховых СУНДУКОВ была изго
товлена в 1770-м году. Их характерная черта — гну
тые линии. Изготовлялись они из массивного, твер
дого дерева, украшение — остроумные вариации 
мотивов буквы „S" и „С". В противоположность архи
тектоническим сундукам предыдущей группы, эти 
СУНДУКИ таковы, как-будто бы их вылепили пласти
чески из массы. Они соединили в себе грубые, прос
тые, народные, бюргерские черты барокко времен 
Марии Терезии с легкими линиями рококо. Наибо
лее красивые (да и вообще из известных цеховых 
СУНДУКОВ самые красивые) экземпляры — цеховые 
СУНДУКИ веспремского цеха слесарей, часовщиков и 
оружейников (25—27-е илл.), веспремского цеха 
мясников (28—31-е илл.), BecnpeMCKoto цеха мясни
ков (32—34-е илл.), веспремского цеха столяров 
(22—24-е илл.), веспремского цеха гончаров (21-я 
илл.) и веспремского общества шляпошников (35-я 

илл.). Все эти СУНДУКИ снабжены красивыми шарни
рами и запорами в стиле рококо и являются достой
ными произведениями задунайских мебельщиков. 

Несколько СУНДУКОВ относится к переходному пе
риоду от стиля рококо к стилю в духе Людовика 
XVI, например, цеховой СУНДУК зирциского цеха 
столяров (39—40-е илл.). Черты австрийского и вен
герского варианта стиля Людовика XVI — рококо 
и ампир — распознаются на многих сундуках Вес
премского комитата. Этот период — конец восем
надцатого и начало двадцатого века — был периодом 
последнего большого расцвета ручного ремесла в 
этой области. Форма и цвет СУНДУКОВ, изготовленных 
в этот преиод, классический контур и, главное, прос
тые, местного производства оковки — интересным 
образом отражают венгерский провинциальный ва
риант стиля большого прикладного искусства За
пада. 

Наиболее красивыми экземплярами в стиле Людо
вика XVI являются цеховой СУНДУК папайского 
цеха бондарей 1792-го года (42-я илл.) и СУНДУК па
пайского цеха кузнецов 1806-го года (46—47-е илл.). 

В 20-х и 30-х годах девятнадцатого столетия одно
цветные и прямолинейные СУНДУКИ под влиянием 
стиля ампир оживляют черный кант и отделка. Са
мые красивые цеховые СУНДУКИ стиля ампир — СУН
ДУК веспремского цеха изготовителей фляг 1817-го года 
(52—53-е илл.) и веспремских токарей (55-я илл.). 

Цеховые СУНДУКИ В стиле Людовика XVI и ампир 
имеют всевозможные типы оковок. В большей части 
случаев СУНДУК стоял под подоконником, украшен
ным в стиле рококо, и был покрыт покрывалом со 
свисающей бахрохмой. Эти СУНДУКИ показаны на от
дельной таблице (54-я илл.). 

Начиная с тридцатых годов прошлого века вместо 
твердых прямых линий в моду снова входят округ
лые линии. Классический элегантно холодный ампир 
переходит в бидемайер, а затем в неорококо. Типич
ный пример бидемайера — девечерский цеховой 
СУНДУК 1853-го года (67-я илл.). 

Типичным произведением бидемайера, даже скорей 
неорококо, является СУНДУК веспремского цеха са
пожников 1870-го года (68-я илл.). 

Обычай пользования цеховыми сундуками ПУСТИЛ 
глубокие корни. Об этом свидетельствует тот факт, 
что еще в начале двадцатого веказирциское объедине
ние каменщиков и чертежников заказало себе новый 
цеховой СУНДУК (69-я илл.). 

Некоторые цеховые СУНДУКИ предстваляют интерес 
и с той точки зрения, что на них изображены рисунки, 
имеющие отношение к истории ремесел, техники, 
способов производства. Так, на внутренней стороне 
крышки цехового сундука, изготовленного в 1834-м 
году и принадлежащего цеху СУКОНЩИКОВ, изобра-
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жены четыре основные момента производственного 
процесса: ткание, валка, сновка и чесание. 

Из представленных шестидесяти девяти цеховых 
СУНДУКОВ на тридцати шести имеется дата изготов
ления. Они были изготовлены между 1753-м и 1876-м 
годами. Цеховые СУНДУКИ, на которых не указана 
дата изготовления, предположительно относятся к 
концу семнадцатого и началу восемнадцатого столе
тия. 27 СУНДУКОВ находились в употреблении цехов 
города Веспрема, десять СУНДУКОВ — папайские, че
тыре — зирциские, а остальные происходят из раз
личных районов комитата. Среди цеховых СУНДУКОВ 
большинство принадлежало цехам ткачей, сапожни
ков, бочаров и каменщиков. Сорок- девять СУНДУКОВ 

находится в веспремском Баконьском музее, десять 
— в папайском музее истории края, остальные — 
в разных коллекциях и частном владении. 

Цеховые СУНДУКИ города Веспрема и Веспремского 
комитата являются характерными вещественными 
памятниками интенсивности цеховых ремесел. По
мимо того, что они представляют интерес в смысле 
материальных памятников истории, истории эконо
мики края, истории куьтуры, цеховые СУНДУКИ 
являются интересными, оригинальными образцами 
развития столярного ремесла венгерского Задунай
ского края, на которые до сего времени мало обра
щали внимания. 

Петер Надьбакаи 

142 


