
ÖRDÖG FERENC

A mag~ar céhek patr6nusválasztásának hagiográfiai, ikonográfi-

ai és művelődéstörténeti indítékai

A/ A történészek úg~ vélekednek, hog~ első céhszerű közös-

ségUk a ravennai halászoknak volt a X. században /GERENDÁS

1940, 4/, és a védelem ké~szere hozta létre őket. Hog~ hazánk-

ban német, olasz vagy francia mintára alakultak-e, eg~előre

nem tudjuk !MISKOLCZY 1926, 25, BARTÓCZ 1979, 11/, amit bizto-

n~osan tudunk: Nagy Lajos kirá1~unk megkísérelte rendezni hel~-

zetUket /GERENDÁS 1940., 5,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv ö , még SZÁDECZKY 1913, 1. 48;.

FERBER 1912,4, KOVÁCH -- BINDER 1981, 10/, ami aztán kisebb-

-nagyobb változtatásokkal Mária Terézia 1761. évi céhUg~i ren-

deletéig érvé~ben is volt. Közben persze a török időkben --

noha a töröknek nem volt érdeke az iparűzés felszámolása -- a

megszállt terUleteken a céhek is felbomlanak, és ez a legfőbb

oka annak, hogy az 1975-ben megjelent Céhkataszterben 1872-ig,

a céhrendszer megszUntetéséig /VIII. t. c./ összeírt 4545 céh-

szervezetből csupán 102-nek /2,2 0/0/ a "forrásan~aga szárma-

zik 1541 előttről, azaz Buda török megszállását megelőző idő-

ből" /BARTÓCZ 1979, 11/. A 1ajstromba vett céhek zöme XVIII.

századi, ami természetes is, hiszen ekkor nőtt meg ugrásszerű-

en az ország lakossága /vö. MÉREI 1948, 63/, egyik-másik váro-

sunké ötszörösére is /vö. LENDVAI 1977, 186/.

Amikor megjelent e számít6gépi é1járással készU1t igen

értékes és könn~en kezelhető adattár, nag~ érdeklódéssel tanul-

mányoztam a céhlinnepek /oéhpatr6nusok/ neveit. Igaz ug~an,

hog~ éppen a védőszentek an~aga a legszegén~ebb, mivel az 1011

helységbő1 pontos időhöz köthetően összegyűlt 4545 oéhszerve-

zet közUl mindössze 327-nek /7,1 0/0/ van feltUntetve a patr6-

nusa, ám mindazonáltal ez a mennyiség arra talán elegendŐ, hog~
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segíts~gével a címben jelzett kérdést főbb vonulataiban meg-

világítsam, illetőleg hogy készUlő nagyobb munkámhoz, a XVIII.

századi keresztnévdivat vizsgálatához a már megjelent patika-

nyevekkel /vö. ÖRDÖG 1981, 235--9/, a kéziratban levő vendég-

fogad6- és bolti nevekkel egyUtt kiegészítő jellegű kultusz-

történeti adalékot nyújtson.

B/ Ahhoz aligha férhet kétség, hogy mind a kUlföldi, mind

a magyar céhek elsősorban mesterségbeli, ezen belUl is szak-

mánk~nti alapon létrejött társulások Inem egy városunkban kU-

lön utcát is alkottak, vö. DURAY 1912, 40/, a vallásos érzés

és ennek minden megnyilvánulása aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín d e n k c r -L korszellemnek a kö-

vetkezménye /másképpen ZOLTÁN 1963, 224/. Hogya katolicizmus

a céhek életében is meghatározó szerepű, továbbá)hogy a kUlön-

boző konfraternitások nevUkben, szerepUkben érintkeznek a céhek

p~tr6nusaival, illetőleg egyes szerepéveI /vö. SCHREIBER 1948,

21/, az nem a céhek lényegéből fakad /vö. SZÁDECZKY 1913, I,

172/, mint ahogy az sem, hogy például a XVI. századi pozsonyi

céhszabályokban igen kevés a katolikus vallási vonatkozás, ami

kétségtelenUl a reneszánsz és a reformáció hatására utal.l

Arra persze nincs adatom sem a magyar, sem az európai céhek

életéből, hogy patr6nusul mást mint katolikus /esetleg ortho-

dox/ szentet vagy szakrális fogalmat valamelyik céh is válasz-

tott volna, mert hiszen maga a patrónusválasztás jellegzetesen

katolikus, orthodox és mohamedán megnyilvánulás.
2

Az említett Céhkataszter /1975/ 327 céhének 86 féle patrónusa

van, kUlön névnek tekintve természetesen Keresztelő Szent Já-

nost, az Evangelistát, azaz az Olajban főttet, a Nepomukit,

egynek véve viszont Kozmát és Damjánt stb. Noha a patr6nusok

megválasztása általában nem a véletlenen múlott, néhány eset-

ben mégis előfordul -- vagy jelenlegi tudásunk fogyatékossága

miatt, vagy az orsz&~os főcéhek és a vegyes céhek kialakulása
<'

következtében, illetőleg a céhszabályok közismert kölcsönzésé-

ból, átvételéból eredően --, hogy a választás oka magyarázat-

lanul marad. /Az artikulusok átvételével egyUtt átvették a

céhUnnepet is./



Az eg~beg~űlt an~ag vizsgálatának szempontja a nTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v -

v á 1 asz tás hagiográfiai, ikonográfiai stb. i n -

d í t é kai nak a n ~ o m o z ása, illetőleg az e

téren eddig elért hazai ée nemzetközi eredmények ren d -

sze r b e áll í tás a. Vizsgá16dásom szempontjait

természetesen bizon~os mértékig behatárolja az űzött ipar, de

nem ann~ira, hog~ okvetlenUl a foglalkozások rendjében /vö.

GRENSER 1889, passim/, vag~ az Unnepek egymásutánjában /vö.

DEDEK 1900, passim, BÁLINT 1938, 1976, 1977 passim/ lehet és

kell tárg~alnunk az efféle neveket. Talán nemcsak névtanos

kartársaim, hanem a szakrális néprajz, az ipartörténet és más

tudomán~ok, illetőleg diszciplínák művelői számára sem lesz

tanulságnélkUli az effajta megközelítés.

l . A patr6nusválasztás alapja a Biblia, a szent élete,

legendája, jelvén~e, illetőleg ezek ábrázolása. És mivel a

szentek képei, szobrai és jelvén~ei merev kánonokhoz igazodnak

és az írástudatlan emberekhez is sz61tak /vö. JAJCZAI 1936,

158, ZOLNAY 1977, 461/ -- akárcsak a patikák nevének ábrázola-

tai /vö. ÖRDÖG 1981, 236/ -- természetesen nagy fokú álland6-

ság fig~elhető meg rajtuk. A szentek álland6 szimb61umait a

mesteremberek nemeg~szer konkrét dolognak fogták föl, követke-

zésképpen a szent ol~an céhpatr6nu8sághoz is jutott, amel~ nél-

kUlöz minden hagiográfiai alapot.

a/ Ószövetségi szentek -- Ádám-Éva a fazekascéh patr6nusa

/PécS-17l8,3 Mohács 1718, Szekszárd 1718, Várpalota 1728/, mi-
I

vel a Biblia szerint testUket az Ur a föld poráb6l g~úrta

/TER. 2, 7/, miként fazekas az ag~agot g~úrja. A bűnbeesés
I

után ITER. 3, 211 az "Uristen pedig bőrből ruhát készített az

embernek és feleségének" IBiblia 1979, 19/, ezért lettek bib-

liai ősszUleink a székesfehérvári /17321 és a nag~váradi /1722/

szűcsök menn~ei oltalmaz6i. Áron-t -- M6zes bátyját, az elsó

főpapot -- is ruházata miatt /Kiv. 28, 2--5/ választották a

g~őri sárgarézművesek 11761/1801/ patr6nu8ukul Ivö. még LChI.

V, 2/. Moson és Nyitra megye juhászcéhének a patr6nusválaeztá-

8a azért esett Dávid királN-ra, mert az Ószövetségből ismeretes
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volt pásztorkodása /1 Sámuel 17, 19/. Hagiográfiai és ikonog-

ráfiai motívumok kUlön-kUlön is, egyUttesen is magyarázzák

Illés próféta védőszentté választását a szabók /Szentendre

1700/, a bognárok /Buda 1697, pécs 1750, Győr 1748 Katalin-
I

-nal/, akovácsok /Pozsega 1758/, a szűcsök /Ujvidék 1759/, a

kordoványosok, tobaktímárok és szattyánbórkészítók /Szentendre

1698/ esetében, mivel az i.e. IX. századbeli nagy zsidó prófé-

ta köpenyéveI szétválasztotta a foly6 vizét, majd amikor a szá-

raz meder felén járt, a magasból egy tUzes szekér bocsátkozott

alá, amelyen Illés a mennybe szállt /2 Kir. 2, 7--11/. Illés

kultuszának középpontja Kelet, ahol 75 templom viseli nevét

/vö. LehI. VI, 119/, nálunk a századfordulón elsősorban Horvát-

országban volt nagy az egyházi kultusza, 22 templom és kápolna

volt hozzá címezve /vö. SchemBosn. 1911. SchemSegn. 1915,

SchemZagrab, 1913 passim/. Mivel Szent Mihály arkangIal-t "a

X. századt61 kezdve egyik kezében sujtó karddal, a másikban

pedig mérleggel" ábrázolták /BÁLINT 1977, II, 310/, az ő nevét

vették föl a rimaszombati szíjgyárt6k és kardkészítők /1606/,

illetőleg az eszéki /1750/1752/ és a budai /1697/1756/1765

Gábor arkangIal-lal/ kereskedők.

b/ Újszövetségi szentek. -- András apostol-t a kötélverő-

céh /Pest 1724/ tiszteli patrónusul, föltehetően mert a r61a

elnevezett andráskeresztre úgy kötözték föl. Talán ide vonhat6

a két takácscéh is /Fertőszentmik16s 1646. Berhida és környéke

1765/. Szent Anna a gyöngyösi szabó- és szűcscéh /1636/1817

Lőrinc-cel/ és a szegedi szabócéh /1571/1741/ védőszentje.

A szabóság mint foglalkozás kétségtelenUl kapcsolatban van az

asszonyi dologgal /vö. BÁLINT 1977. II, 99/. Bertalan apostol-t

is a szűcscéh tiszteli /Szeged 1811, Jászberény 1764/, mivel

elevenen nyúzták meg, ábrázolásaiban is sokszor lenyúzott bő-

rét viszi a karján /RADOS 1938, 81/. János evangélista életé-

ben van két mozzanat, amely vonatkozásban állhat a pozsonyi

sárgarézműves- /1761/, illetőleg a pápai va~árművescéh /1765/

patr6nusválasztással. Jánost Domitianus császár forr6 olajjal

telt Ustben akarta kivégeztetni, de sértetlen maradt; illető-

leg száműzetése idején "a patmosi vasbányákban volt kénytelen
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dolgozni" /DEDEK 1900, II, 478/. A bőrművesek /cserzővargák:

Eperjes 1765, irhatimárok: Eperjes 1705/XVIII. sz./ védőszent-

jévé pedig talán egyik legendája révén jutott, ami a ravennai

dóm két domborművén látható. Ezt Dedek a következőképpen adja

elő: "Placida császárné i.gen szerette volna szent János után

fennmaradt egyetlen ereklyét, a szent köntösét" az általa épít-

tetett és János tiszteletére szentelt templomba megszerezni.

"Ekkor gyóntatója azt a tanácsot adta neki, hogy kérjen imád-

kozás közben szent Jánostól tanácsot. Leborult tehát}és buzgó

imába merUlve kérte Istent, engedné meg, hogy szent János őt

felvilágosíthassa. És íme megjelent előtte a szent apostol,

megdicsérte buzgalmát s ezzel eltUnt. Mikor pedig a császárné

elragadtatásából magához tért, a szent sar u it/kiemelés

tőlem Ö. F./ látta maga előtt fekUdni" /11, 479/. Keresztelő

Szent János életéből magyarázható, hogy a veszprémi molnár-

/1663/1835/ és a pozsonyi seborvos-, fUrdőscéh /1767/1765/

miért választotta a Jordán vizében keresztelő szentet oltalma-

zóul. A mészárosok /Pest 1696/1777, Vác 1763/ kUlönös tisztele-

téhez pedig kivégzésének eszköze, a bárd révén jutott. És mivel

teveszőr átalvetővel, a "korabeli zsidó remetetelepUlések és

a későbbi őskeresztény szerzetesek ruhájában" ábrázolják

/IJJAS 1976, 1. 36, vö. még GRENSER 1889, 88, RADOS 1938, 83,

KI,H./, ő lett a patr6nusa a kismartoni szűcs-, asztaloe-, ta-

kácscéhnek /1767/, a győrszigeti szabó-, szűrszabó-, gombkötó-,

paplankészítőcéhnek /1643/1754 Márton pUspökkel/ és a körmöc-

bányai /1763/, a besztercebányai /1702/, valamint a kőszegi

/1712/ tímárcéhnek. A gyóri fuvarosok /1726/1767/ azért ajánI-

hatták magukat Jézus, Mária. Szent József oltalmába, mert ele-

venen élt a Szentcsalád Betlehemből Egyiptomba va16 menekUlé-

sének a képe. Szent József-et az ácsot nemcsak az azonos fog-

lalkozásúak választották patrónusuknak /Rózsahegy 1836, Szempc

1767, Pozsony 1766, Kőszeg 1755, Győr 1722/1813/1718, Sopron

1811, Buda 1737/, hanem a molnárok !Besztercebánya 1756/, to-

vábbá a cserepeti)k,kőfaragók és kőművesek /Pápa 1722 Rókus-sal/,

valamint az asztalosok /Pozsonyváralja 1752, Székesfehérvár 1698,

Sopron 1833, Szeged 1829, vác 1743/1872/ céhe is. És mivel azTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 5



asztalosok készítették a k9Porsót is, Szent József mint a jó

halál patrónusa /vö. HILF 1929, 46/ csak erősítette védőszent-

té választását. Az asztalosmunkától faluhelyen még századunk-

ban sem kUlönUlt el az Uvegesmunka. Az esztergomi Uvegescéh

/1699/ patrónusa ugyancsak Szent József. Lukács evangélista

jelképe az ökör.4 Ezért választották maguknak patrónusul a ga-

lántai /?/, a korponai /1766/, komáromi /1728/1765/, a tatai

és tóvárosi /1826/, az igali /1726/, a kaposvári /1779/, a

gyór-újvárosi /1626/1708/, a győri /1611/1766/ és a kassai

/1691/1737/1822/ mészárosok. Hogy Mária Magdolna miért lett

nálunk is /Pest 1766/1843/, Európa-szerte is /vö. LChI. VII,

517/ a kertészek védőszentje, János evangéliumából /8, 20/, ka-

punk rá választ. Jézus keresztrefeszítése utáni vasárnap Mária

Magdolna kiment Jézus sírjához, és amikor a sírban nem találta

Jézus testét, sírni kezdett. Valaki mögötte megkérdezte, miért

sír és kit keres. Mária Magdolna hátrafordult és "abban a hi-

szemben, hogy kertész áll mögötte, így felelt neki: ~Uram, ha

te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal~

Jézus most a nevén szólította:» Mária~. Erre megfordult, s csak

annyit mondott: ~Rabboni~ , ami annyit jelent, mint ~Mester~ •

Jézus ezt mondta neki: ~Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz~"

/Biblia 1979, 1226/. E jelenet -- Noli me tangere! -- a barokk

egyházi művészet egyik legkedveltebb témája volt /vö. PIGLER

1974, 345--55/. Szent Pál eredeti tanult mesterségével, a sá-

torkészítéssel hozható összefUggésbe a soproni német sza bók

/1679/ és aberendi és tósoki szabók /1770 Bernát-tal/, valamint

a gyóri szíjgyártók /1633/ patrónusválasztása /vö. LChI. VIlI,

130, KLH./. Szent Péter-t is eredeti foglalkozása miatt válasz-

totta védőszentUl két pozsonyi halászcéh is /1712, 1766, ez

utóbbi társpatrónusa András apostoll, Péter-Pál-t pedig a bajai

/1815/, a pozsonyi /1766/ a pesti /1715/1826/1775/ és a budai

/1765/. A szegedi óráscéh patrónusválasztása /Szent Péter 1700/

Jézus háromszori megtagadásával, a pápai kovács- és lakatoscéhé

/1768/, valamint az esztergomi lakatoBcéhé /1734/ pedig Péter

első egyházfóvé való megtételéveI /a mennyekTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r - a z á g é n a k kulcsai/

áll vonatkozásban. /Német földön kakassal az 6ráecéh védőszent je-



ként e16ször l495-ben tűnik föl, vö. GRENSER 1889, 105/. Ug~an-

csak az eredeti foglalkozással lehet összefüggésben Simon apos-

tol céhpatrónussága is -- aki apjával eg~Utt bíborfestő volt --

mert nemcsak nálunk /Nag~szombat 1752, Zágráb 1778 Judás-Tádé-

-vall, de Európa-szerte is /vö. LChI. VIlI, 368, 423, KLH./ a

tímárok védőszentje. A 12 apostol /halász- és mo~nárcéh: Semp-

tei uradalom 1728, Szeged 1728/ céhpatr6nus mag~arázata kézen-

fekvő.

~/ Martirológiumi szentek. -- Hog~ Remete Szent Antal a

kémén~seprőcéh patrónusa lett /G~őr, Pozson~, Óvár, Bazin és

még 5 város F1órián-nal /1748/, a ma is élő "szent Antal tUze"

néphag~omán~ba ~úlik vissza /vö. DEDEK 1900, 1. 69, KLH ••

BÁLINT 1977, 1, 150--5/. Borbálá-t a kővágócéh /Sárospatak

1625/1728/, valamint a bá~ászcéh /Dobsina 1686/1783/ Unnepli,

akit at~ja, a pogán~ Dioskur a keresztén~ tanok elől eg~ neki

épített toron~ba zárt /DEDEK 1900, II, 425, BOGDÁN 1973, 331/.

Szent Cecília a "középkor vége óta /zsolozsmája eg~ részleté-

nek félreértése következtében/ az eg~házi zene védőszentje"

/FEKETE 1974, 153/, és orgonával, muzsikáló angyalokkal ábrá-

zolják /zenészcéh: Buda 1718 Mátyás-sal/. Mivel Crispinus és

Crispinianus, a két római nemes ifjú kitanulta a vargaságot,

hogy e mesterség gyakorlása révén t~eszthessék a keresztény

tanokat, anémet vargák mellett /Besztercebánya 1764. Győr

1607. Győrsziget és Révfalu 1748, Győr 1669/1782/1607 Szent-, ---
háromság-gal, Pápa 1804, vác 1754/ a magyar vargák /Ujvidék

I ,

1765, Váradolaszi és Ujváros 1746, Obuda és Szentendre 1753/

1817/1754/, sőt a csizmadiák is /Kőszeg 1728/ oltalmazójukként

tisztelték. Kultuszuk központja Soissons, majd OsnabrUck /LThK./,

hozzánk német telepeseink révén kerUlt, de nem terjedt túl a

céheken, sem templomot, sem kápolnát nem neveztek el róluk.

/NevUkkel Wagner A nUrnbergi mesterdalnokok c. operájában talál-

kozunk, vö. NEUBNER 1929, 222/. A franciaországi Noyon pUspöke,

Eligius tanult mestersége szerint patkolókovács volt, majd öt-

vös lett. Két ötvöscéhUnk, a pesti /1797/ és az eszéki /1723/

választotta patrónusul, de ő volt a védőszentje az itt nem ada-

tolt váci, kassai, kolozsvári stb. ötvös- és aranyművescéhnekTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/vö. BÁLINT 1977, 1, 11/, sőt Európa legtöbb ötvöscéhének is

/vö. KLH./. Noha Erhardt pUspöknek semmi köze sem volt a láb-

belikészítéshez /csizmadiacéh: Eszék 1718/1721, bocskorkészítő-

céh: Baja 1722, Mohács 1754, vargacéh: pécs 1700/1699, Arad

1731/1818, Nagyvárad 1722, Szeged 1683/1769, német varga céh:

Pest 1696/1777/1824/, életében azonban van egy mozzanat, amely-

lyel kapcsolatba lehet hozni ebbeli patrónusságát: vándorpüs-

pök volt /vö. BRITSCHGI 1974, 73/. Assisi Ferenc lett a gombkö-

tők /Szeged 1714/1846/, a ka1márok /Nagyvárad 1722/1759/ és a

szabók /Csorna 1679, Zalaegerszeg 1676/ patrónusa, részint mert

apja gazdag posztókereskedő volt, részint mert Ferenc -- aki

eredetileg a János névre hallgatott -- Franciaországban való-

ságos divatúrfi lett, és amikor hazatért, olasz barátai francia

divatú öltözete miatt francese-nek, francia úrnak nevezték /vö.

DEDEK 1900, II, 254, KLH./.

Xavéri Ferenc India apostola Keletre indulván Velencében sebes

betegeket, Malakka szigetén pedig pestisben szenvedőket ápolt

/borbélycéh: Buda 1726/1765, borbély-, seborvoscéh: Buda 1765/.

A vízbe fojtott Szent Flórián legendája szerint "imádságával

már gyermekkorában megmentett egy égő házat a teljes elhamva-

dástól" /BÁLINT 1977, 1, 351/. A kéményseprőmesterség XVII.

századi meghonosodása révén /BOGDÁN 1973, 272/ céheik őt tekin-

tették pártfog6juknak /Győr, Pozsony, Óvár, Bazin és még 5 város

1748 Antal remeté-vel/, akárcsak a sörfőzők /Pozsonyvára1ja

1767, Győr XVIII. sz., Győrsziget 1765, Kassa és Szomolnok

1766, Pest 1722/1696/, akiknek mestersége ugyancsak a XVII. sz.

végén, a XVIII. sz. elején vált önálló iparrá. A fazekasok

pártfogója meg azért lett /Baja 1798, Mohács 1778, Kőszeg 1618/

1712, Komárom 1754, Győr és Gyórsziget 1746, Veszprém 1700,

Pápa 1650/1717, Szeged 1770, Eszék 1750/1730/, mert cserépkor-

sóból vizet önt egy égő házra. Tisztelete az osztrák barokk,

majd a német bevándorlók egyUttes hatásaként oly nagy mérvű

volt, hogy "nyilvános szobrait nálunk jóval két-háromezren fe-

lU1 lehet becsUlni" /IJJAS 1976, 1, 176/. A megkövezett ~

István protomártír-t az esztergomi molnárcéh /1817/ föltehetően

azért választotta patrónusul, mert a malom egyik fontos alkat-
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katrésze, a kó István ábrázolásaiban is szerepel /KLH., RADOS

1938, 82/. A tolnai csizmadia- /1767/ és a körösi gombkötőcéh

/1764/ is őt tiszteli védőszentUl, ami arra utal, hog~ a proto-

mártir népi tisztelete keveredett István királ~unkéval.5

Nepomuki Szent János mártiromságának szinhel~e /a Moldva vizel

miatt lett a molnárok /Baja 1815, Mohács 1823, Szekszárd 1748,

Tolna meg~e 1719, Pápa 1862/1660, Ráckeve 1818, Veszprém 1836/

védőszentje. Ábrázolásai ma is sok hel~en megtalálhatók, fő-

leg patakok, fol~ók mentén /vö. ZMFN, , SMFN., TMFN., VMFN. I.,

HMFN. I--III. r.
A cSizmadiamesterség a vargák közlil a XV. század során vált ki,

"a gombkötőmesterség meg a XVI. század elején terjedt el ann~i-

ra, hog~ céhet alkothattak" /BOGDÁN 1973, 306/, A csizmadiák

mint mag~ar mesterséget űzők szivesen választották patrónusul

nemzeti férfiszentjeinket, Szent Imré-t /Esztergom 1731, Kőszeg

1728/1673, Komárom 1766/1681, G~ór 1675/1765/1604 Nag~boldbg-

asszon~-n~al, Szentlászlóeg~háza 1766, Csabrendek 1868, Szek-

szárd 1726, Veszprém 1746/1665, Pápa 1767/1621, Nag~vázson~

1637/1837, Eger 1695/1736/1818, G~ula 1756/1818 Sarlós Boldog-

asszon~-n~al, G~ula 1727/1818/1722 László királ~-l~al, Vác 1781/,

Szent István-t /Szakolca 1659, G~őrsziget 1767, Szeged 1701/1765/

és Szent László-t /Kismarton 1767, G~ula 1727/ 1722 Imre herceg-

-gel, Nag~várad 1737/1722/. N~ilvánvalóanmindhárom szent a

mag~ar barokkban föltűnő csizmás, mag~aros öltezete révén kerlilt

e céhek zásZlajára,6 akárcsak a balassag~armati /1761/ az egri

/1745/, a pozsegai /1761/ gombkötők céhére Szent István, a

g~lai /1854/ és a jászárokszállási /1761/1817/ szűcsök céhére

Szent Imre, a g~óri /1825/1742/1725/, a váci /1844/, a miskolci

/1761/1833/1838/ szabó és szűcs céhére , továbbá a pápai szűcs

céhére /1856/1570/ ugya ncaa k Szent István. Ug~anezen okból vá-

lasztották patrónusul Szent László-t a zalaapáti szabók /1764/

és a komáromi gomb~tők /1728/; a g~őri kovácsoké /1610, 1745

Nag~boldogasszon~-n~al/ és a szegedi mészárosoké /1719/ viszont

csatabárdja révén lett. A ráckevei szijg~ártók /1764/ meg n~il-

vánvalóan elsősorban a lov~gkirál~ oltalmába ajánlották magukat.

A bognárok /Székesfehérvár 1695/1643, G~őr 1748 Illés-seI,
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Pápa 1757/, valamint a bognárok és kovács ok közös céhének

/Szeged 1724/ védőszentje azért Alexandriai Katalin, mert mi-

előtt lefejezték volna, kerékbetörték. Ugyancsak a vértanúság-

nak az eszköze, a bárd motiválta a szegedi késgyártókat /1839/

1869/, hogy Szent Kilián-t választották patrónusukul. A 303-ban

vértanúságot szenvedett orvosikerpár, Kozma és Damján Európa-

-szerte /vö. LChI. VII. 345/ az orvosok mellett a fUrdősök vé-

dőszentje is /pécs 1701/. A nagyváradi magyar varga céhnek

/1706/ pedig a német telepesek révén azért lett patrónusa a

magyar földön alig ismert Szent Krisant, mert feleségével,

Dariával ökörbőrbe varrva a nap hevén szenvedett vértanúságot.

Kristóf a vízenjárók, továbbá a vízzel dolgozó molnárok /Szé-

kesfehérvár 1748/ patrónusa. Lőrinc-et, a középkor egyik leg-

népszerűbb szentjét a fUrdősök /Pozsonyváralja 1733, Buda

1765/ és a seborvosok /Buda 1712/1765, Pozsonyváralja 1769/

legendája miatt tekintették védőszentjüknek /vö. KLH., KALLÓS

1943, 252/. Szent Márton "legismertebb ábrázolása életének az

a jelenete, melyben kardjával kettévágja és megosztja köpenyét

egy ruhátlan koldussal" /SCHRAM 1976, 34/, ami megmagyarázza

a győrszigeti magyar és német szabók /1643/1754/, a zalaeger-

szegi /1728/1765/, a veszprémi /1640/ csapók, a szebeni mészá-

rosok /1526/, valamint a kaposvári gombkötők /1727/1678/ patró-

nusválasztását. Szent Miklós myrai pUspök két legendája /a há-

borgó tenger lecsendesítése, illetőleg a szicíliai gabonakeres-

kedő búzájának a csodálatos megszaporítása/ érteti meg velünk,

miért ő a pártfogója a kott ori /1765/, a légrádi /1717/, a

budai /1715/ és az eszéki /1734/ hajóscéhnek, illetőleg a pé-

csi /1702/, a soproni /1590/, a pesti /1753/1831/1719/ és a

budai molnárcéhnek. Peregrinus meg azért lett a kassai borbé-

lyok és seb orvosok oltalmazója /1557/1723/1760/, mert legendá-

ja szerint imádsága eredményeként Uszkösödő lába hirtelen meg-

gyógyult /DEDEK 1900, 1, 471, BÁLINT 1977, 1, 319/. Kultuszát

rendje, a szervita Európában ugyan erőteljesen terjesztette,

de nálunk csak egyetlen kápolna viseli nevét, Héderváron

/SchemStrig. 1913, 212/. Noha Posthumius Imás néven Pachomius/

eredeti foglalkozása miatt lettTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szegedi kötélverőcéh /1853/
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védőszentje, kUlföldi párhuzamaira sem Bálint Sándor, sem én

nem találtam példát. Szent Severinus kultuszát -- akárcsak

Krisantét és másokét -- német telepeseink hoztákTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g u k k e l . , s ó

is eredeti foglalkozásából eredően lett a takácsok /G~őr 1745,

Nag~vázsony 1692, Pápa 1613, Szeged 1763/1822/ és a posztóké-

szítők /Pécs 1755, Győrsziget 1745, Győr 1669/1708/ patrónusa.

Szent Vid jelképe kinzásának eg~ik eszközeI a kezében tartott

kazán. Ezért lett a pozson~i vörösrézművesek /1688/, majd pe-

dig a budai sárgarézművesek /1747/1843/ oltalmaz6ja.

Az egyetemes hagWgráfiai és ikonográfiai összefoglalásokban

nem találtam semmiféle adatot arra vonatkozóan, hogy ~

Wolfgagus-t, az erdőirtók, famunkások, ácsok védőszentjét Ma-

gyarországon kívUl a mészárosok céhe /Stomfa és vidéke 1666,

Somorja 1638/ másutt is patrónusul választotta volna, jóllehet

ábrázolásának eg~ik eszközével, a fejszével ez a patrónusság

talán összehozható. E kérdés megnyugtató tisztázása azonban

további vizsgálatot igén~el.

2. A patrónusválasztás oka a kultuszátvonódásában keresen-

dő. Egy-egy szent patr6nussága ktilönböző okok /névazonosság, a

céhvel kapcsolatban levő rokon mesterség, ősi népi hagyomány/

miatt ol~an mesterségre is áttevődhetik, amely semmiféle vonat-

kozásban sincs az illető szent életével, legendájával, illető-

leg ábrázolásával /vö. DÖMÖTÖR 1964. 218/. Szent Orbán-t a kö-

zépkori hagyomány szerint azért ábrázolják kehellyel, később

pedig szőlőfUrttel és karddal /vö. KLH. RADOS 1938, 84/, mert

pápaként "ő rendelte el, hogyamiseáldozat kelyhét és tá~ér-

ját /patena/ a r - a n v b ő I vag~ ezUstból készítsék" /BÁLINT 1977,

I~ 386/. Ábrázolásának következtében a vincellérek patr6nusa

lett /LChI. VIlI. 513/. Patrónussága nálunk később átvonódott
f

a kádárok céheire is /Ujvidék 1766, Mór és vidéke 1763, Kőszeg

1726/1586, G~őr XVII. sz./1660, Veszprém 1767, Bodrogkeresztúr?

Vincé-vel, Szeged 1854, Buda 1765, Pest 1766 Medárd-dal, Eszék

1720/1713, Pétervárad 1729/1815 Medárd-dal/. A pestis és kole-

ra ellen oltalmazó Szent Rókus sok kórház, ispotály védőszent-

je egész Eur6pában /vö. KLH./. Föltehetően a pestiskórházakról

vonódott át a patróuussága az építőmesterségek céheire /ács:
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N~itra, Ürmén~ és Galgóc 1760, asztalos, ács, esztergál~os, kő-

műves: Nag~vázson~ 1899 Noéval, Arad 1731/1816/1695, esztergá-

l~os, palackkészítő, Uvegee: G~őr 1676, kőfaragó, kőműves: Po-

zson~ 1767, Szempc 1765, Besztercebán~a 1764, Kőszeg Sebeetyén-

-nel, Komárom 1765, G~őr és G~órsziget 1618, Veszprém 1767

József-fel, Pápa 1722 József-fel Vác 1732/. A n~ilaikkal átlőtt

Szent Sebestyén pedig -- akinek életéből semmi sem utal semmi-

féle betegségre -- úg~ vált a pestis elleni védőszentté, hog~

a betegséget, a halált az archaikus hiedelemvilág "mind a klasz-

szikus görögöknél /Apolló n~ila/, mind pedig az ószövetségi zsi-

dóságnál a n~íl művének tulajdonította /BÁLINT 1977, I, 160/.

A pestis n~ila ellen Sebest~énhez már a VII. században fohász-

kodtak /vö. KLH./, de kultusza igazán csak a XIV., majd a XVI--

XVII. században bontakozik ki Európában, a barokk korban pedig

már ott találjuk szobrát Rozáliáéval, Rókuséval, Borromeo Káro-

l~éval eg~Utt Szentháromség-szobrainkon. Céhpatrónussága az

európai Sebestyén-társulatokkal összefUggésben alakulhatott ki,

illetőleg vonódhatott át elsősorban N~ugat-Mag~arországon ug~an-

csak az építőmesterek /kőfaragók, kőművesek: Kőszeg 1692 Rókus-

-sal, Arad Rókus-sal, vö. BÁLINT 1977. I, 163/ és a lakatosok

céhére /Kismarton 1639 Borbálá-val/. Ő a patrónusa a kései ala-

pítású ugodi takácscéhnek /1862/ is. Szent Balázs-nak mint a

barmok, kUlönösen pedig a lovak ~édőezentjének a tisztelete pe-

dig a n~eregg~ártók és szíjgyártók céhére /Kórös 1764/ vonódott

áto István királyunké meg a már említett barokkos ábrázolása

révén a Szent István protomártír-t választó tolnai /1767/ csiz-

madiacéhre, illetőleg a körösi gombkötőcéhre /1764/. Európában

a VII. század óta /LChI. VII, 551/, nálunk a középkor óta

/DEDEK, 1900, I, 468/ elterjedt Márk-nap búzaszenteléssel ösz-

szefliggően tevődhetett át Márk evangélista kultusza a molnárcé-

hekre /Pozson~ 1722, Trencsén város és vármeg~e 1773/. A hagiog-

ráfiai és ikonográfiai szaKmunkákban olvasható, hog~ Szent Vince

-- akinek képe már a mag~ar koronázási paláston is föltűnik

/vö. BÁLINT 1977, I, 166/ -- azért lett a vincellérek, a szőlő-

művesek védőszentje, mert neve eg~becseng a latin vinum szóval

/vö. LThK. X, 803/, illetőleg ennek neolatin megfelelőivel



/patrónussága tehát népetimoló~n alapul/o Kultuszátvonódással

a kádárcéh /Kassa 1690/1736, Bodrogkeresztúr? Orbán-nal/ védő-

szentje is lett.

3. A céhpatrónus választása a település /valamelyik/ temp-

lomának, mellékoltárának, kápolnájának a titulusával magyaráz-

ható. Szent Adalbert Szent István király-lyal a hatvani csiz-

madia-, szab6-, szíjgyártó-, szűcs- és vargacéh /1760/ patr6-

nusa. A hatvani templom Adalbert nevét viseli /keresztelési

anyakönyvei 1700-t61, vö. SchemVác. 1909, 28/. Az egri egyház-

megyének és a székesegyháznak a védőszentje Olajban főtt Szent

János. Az ő oltalmába ajánlotta magát az egri borbély- /1765/

és takácscéh /1733/1818/ is. Föltehetően a nagyváradi Mária

fogantatása szabócéh /1722/1725/1761/1875/ is vonatkozásban

áll a váradvelencei, illetőleg az újvárosi hasonló dedikáció-

jú templonunal, illetőleg mellékoltárral /vö. SchemIvlagno-Várad.

Lat. 1912, 3, 2/, akárcsak a győri takácscéh /1626/, a kései

pápai szabócéh /18451 a két város Már:ia mennybemenetele temp-

lomával /SchemJaur. 1913, 1, SchemWesprim. 1914, 156/. Ugyan-

így aligha függetlenül választotta a h6dmezővásárhelyi szűcs-

céh /1767/ a Szentháromság-ot patr6nusul a város hasonló titu-

lusú templomától /anyakönyvei 1727-től, vÖ. SchemVác. 1909,

131/. Talán ide vonható a budai kötélverők /1697/, valamint a

pékek /1695/1716/ céhének a patr6nusválasztása is /mindkettőé

Szűz Mária, a budai koronázó templomé pedig Nagyboldogasszony/.

Tekintettel arra, hogya céhek nemcsak azt érezték kötelessé-

güknek, hogya templom egy-egy oltárát a maguk patrónusának az

ábrázolásával lássák el, hanem azt is, hogy valamelyik oltárt

gondozzák. GERENDÁS írja, hogya pesti céhek közül 1444 és

1481 közti időszakban a "vargák kérik a BOldogságos Szűz, Szent

Borbála és Ilona oltárát ••• Két év múlva az íj-, pajzs-, nyíl-,

nyíltok- és nyereggyárt6k ••• a Mindenszentek oltárát" /i.m.

35/. Ebből persze az is következik, hogy több esetben csak ala-

pos mikrovizsgálattal lehetne eldönteni, hog;y a céh emeltette-e

az oltárt a maga patrónusa tiszteletére, vagy pedig a rájuk

bízott oltár ábrázolata vált-e a céh patrónusává /vö. BÁLINT

1938, 37/. A szentlászlóeg;yházi lma Bucsuszentlászló/ takácscéh
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/1731/ patrónusa és a templom titulusa /Szent László/ között

az összefUggés k~zenfekvő /keresztel~si an~akön~vei 1720-tól,

vö. SchemWesprim. 1914, 102/.

4. A céhpatrónus kiválasztása a szent vag~ fogalom hel~i

vag~ országos /nemegyszer eur6pai/ általános kultuszával, to-

vábbá az általános céhUnnepekkel hozhat6 összefUggésbe. Szent

Adalbert-hez esőért szoktak imádkozni. Hog~ az esztergomi mol-

nárcéh /1699/ ezért választotta-e védőszentUl, vagy pedig mert

ő az esztergomi főeg~házmegye patr6nusa /SchemUniv. 1842--43,

1/, eg~előre nem világos számomra, de az is lehetséges, hogy

a névválasztás két vagy több ok egyUttes hatásának a következ-

mén~e /vö. BACH 1952, I, 225/. Felderítetlen, miért választotta

védőszentUl András apostol-t a fertőszentmiklósi /1646/ és a

berhidai /1765/ takácscéh, Páduai Szent Antal-t a szabadkai

csizmadiacéh /1763/ és az esztergomi szab6céh /1779/, ~

Ágoston-t a pécsi /1750/ és az eszéki /1722/ kötélverőcéh,

Szent Athanáz-t a budai poszt6készítő- és szűrszabócéh /1754/,

Szent Bernát-ot -- Szent Pál-lal -- aberendi és tósoki szab6-

céh /1770/. Szent György-öt a mag~ar középkorban szinte nemzeti

szentként tisztelték, kultusza átnyúlt a barokkba is, követke-

zésképpen meglehetősen sok és sokféle céh patr6nusa is lett

/fazekas: Körmöcbán~a 1749 Mlhály arkangyal-lal, lakatos: G~őr

1612, molnár: Kőszeg 1726, Zala vize mellett 1768, szappanfőző:

Buda 1697/1754, Pest 1696, szűcs: Baja 1700, Ürmény 1724, Nagy-

vázson~ 1706 Krisant-tal/. Szent Jakab apostol-t akalaposok

mellett a kesztúkészítők is /1755/ patrónusul választották. Ő

lett FUlöp-pel eg~Utt a váradolaszi asztalos-, esztergályos-,

üvegescéh /1769/, a bajai /1700/, a pécsi /1701/ és a nagyka-

nizsai /1721/ mészároscéh, továbbá a szolnoki szabó-, szúcs-,

szűrszabócéh /1766/ védőszentje. A XVIII. században Nepomuki

Szent János tiszteletére emelték nálunk a legtöbb templomot,

kápolnát /vö. BÁLINT 1977, I, 374/, kultusza -- amit kezdettől

fogva a jezsuiták és a ferencesek terjesztettek /vö. LChI. VII,

154/ és Husz János nevét és érdemét volt hivatva háttérbe szorí-

tani, illetőleg feledésbe meríteni /vö. SZÉKELY 1976, 38/ --

átn~últ a XIX. századba is olyannyira, hogya XX. század elején

322 templom, mellékoltár és kápolna viselte a nevét /vö.schema-

tismusok/.



Eg~házi és népi tiszteletével van összefüggésben céhpatr6nus-

sága is /kalaposok: Érsekújvár 1767, posztókészítők: pécs 1757,

szűrharisn~aszövők: Pozsega 1761, vargák: Mohács 1777/. A mag~ar

középkor másik kUlönönösen tisztelt szentjével, Lőrinc-cel sincs

közvetlen kapcsolata a szegedi tímárcéhnek /1830/, a patrónus-

választás a szent általános tiszteletével mag~arázható. Szűz

Mária szeplőtlen fogantatásá-t a n~ugati eg~házban csak 1854.

dec. 8-án hirdette ki IX. Pius pápa hitcikkel~ként /vö. ARTNER

1923, 26/, a keleti eg~házban viszont már a VII. századbanTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk í í - «

lön Unnepe volt, majd Manuel Komnenosz császár 1166-ban paran-

csolt Unneppé tette. Aligha véletlen, hog~ a görög-katolikus

Körösön ez lett a céhUnnepe a keszt~űkészítőknek és szabóknak

/1764/, továbbá a lakatosoknak, kardkészítőknek, ötvösöknek és

asztalosoknak /1764/. Mária purifikációjá-t ug~ancsak körösi

céh /asztalos, kardkészítő, lakatos, ötvös XVIII. sz./ válasz-

totta patrónusul. Szent Mihál~ napja /cserepező: Buda 1768,

cserepező, kövező: Buda és Pest 1765/1839, fazekas: Körmöcbá-

n~a 1749 G~örg~-g~el, kádár: Szeben 1526, pék: G~ór 1699, posz-

tón~író: Pozson~ 1714/1661, szab6: Székesfehérvár 1750/1752/,
I

valamint Urnapja /mészáros: Devecser 1767/ eg~kor áldomással

eg~Uttjáró céhösszejövete1i Unnapnap is volt. A Tridentinumban

újjászUlető katolikus szentkultusz n~omán általánossá váló

Mindenszentek Unnepét a veszprémi kalap os- /1763/ és vargacéh

/1706/ kérte pártfogóul, a Szentháromság-ét pedig a g~őri né-

met szabó /1694/ és német varga céh /1669/1782/1607 Crispinus-

-szal és Crispinianus-szal/, a városlődi takács- /1767/ és a

hódmezővásárhel~i szűcscéh /1767/. Nag~boldogasszony napja pe-

dig -- talán mint Patrona Hungariae /vö. GALAVICS 1975, 234/ --

a g~őri csizmadiák /1675/1765/1604 Imre herceg-gel/ és kovács ok

/1745 László királ~-l~al/, a miskolci csizmadiák /1664/1667/

1753/, a székesfehérvári takácsok /1717/ és a mohácsi n~ereg-

g~ártók /1753/ céhUnnepe volt. Nem világos, hog~ miért lett a

g~őri /1606/ és a g~őrszigeti /1637/ tímárok céhpatr6nusa Szent

Vid. Sem életrajzából, sem ábrázolásából erre a mesterségre

következtetni nem lehet. Kultusza nálunk elsősorban Horvátor-

szágban és N~ugat-Mag~arországon virágzott /18 templom és 31
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kápolna van hozzá cimezve a zágrábi, a veszpreml, a szombat-

helyi, a győri és az esztergomi egyházmegyében vö. SchemSegn.

1915, SchemZagrab. 1913. SchemWesprim. 1914, SchemJaur. 1913,

SchemStrig. 1913, passiml.

ci A céhpatrónus-választás művelődéstörténeti indítékai-

nak a felsorakoztatása a névanyag már említett töredékes volta

miatt természetesen korántsem teljes. Az árnyaltabb tárgyalás-

hoz föltétlenUl át kellett volna vizsgálnom a múzeumok céhes

anyagát lelsősorban a céhzászlókat és a pecsétnyomókat, vö.

DEHÉNY 1922, 88, VALENTÉNYI 1909, 72/, továbbá az egyes temp-

lomokban esetleg még kint levő céhzász16kat, illetőleg az 01-

tárfeliratokat 7 stb., mivel a Céhkataszter sajnálatos módon

úgy készUlt, hogy "a védőszentekre /s általában az ábrázolatok-

ral vonatkozóan közvetlen kérdés-feltevés nem volt" /Céhkatasz-

ter 1975, 1, 69/. Az is Lgaz viszont, hogy bármekkora anyaggal

dolgozzunk is e témában, arra mindenképpen számítanunk kell,

hogy a patr6nusválasztás indítéka több esetben homályban ma-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8
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Jeg:yzetek

l~~~g~~ írja, hog:y a pozson:yi "kádárok és pékek céhkön:yveinek

préselt bőr kötési tábláján Krisztus Urunk mellett Rex Paris,

Szent János mellett Rex Caliant, Szent Dávid, Albertus Magnus

szerepelnek" li.m. 221.

2A XVII. századi törökországi céhet pir-jei Ivédőszentjei,

öregjeil között ott találjuk Kain-t la sírásókél, ~-t

laz orvosokél, Ádám-ot la szántóvetőkél, Noah-t la hajósokél,

Ábrahám-ot la joghurtféle készítóké/, Ebul Havakin Muhammed-et

la körUlmetélőkél stb. Ivö. g~~~~~~~1907, passiml.

3Az évszám a céh alakulásának, illetőleg a privilégium kiállí-

tásának az időpont ja. Néhán:y esetben az eg:yazon céh mellett

két-három évszám is szerepel Ibővebben 1. Céhkataszter 1975.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I , 641.

4Az ökör, tulok mint ószövetségi áldozat Krisztus áldozatának

a jelképe is lett, ami Lukács evangéliumának legfőbb tárg:yát

képezi.

5A protestáns szUlők első királ:yunkra való tekintettel válasz-

tották szívesen g:yermekUknek az István nevet, ug:yanakkor azon-

ban a névnap ot általában nem augusztus 20-án, hanem december

27-én, István vértanú napján tartották és tartják Ivö. ~~gg~
1973, 661.

6Még a savariai BzUletésű Szent Mártont is mag:yar testőri uni-

formisban ábrázolta Donner a pozson:yi székeseg:yház főoltára

fölé kerUlt szobrán Ivö. ~~~@1915, 144-5/.
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7páldául a Tolna megyei Gyulajon a Jézus Szíve oltár fölött a

következő szöveg olvasható : "Gyulai Béresek Isten Dicsőségére

Fel Építették 1762".

8Egy más, de rokon terUletről va16 példa: a nagykanizsai volt

ferences templom azért kapta a Szent J6zsef nevet, mert gr6f

Berge Gyö~gy Krist6fnak egész ~gyszerűen ez volt a kikötése

/vö.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ é ~ ~1899, 33/.
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