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CÉHKORSÓ 1819 

2004 novemberében megvételre ajánlották fel Endrei Walter ipartörténész 
hagyatékából Tamási városának a takácscéh 1819-ben készült céhkorsóját. A 
város ipar- és társadalomtörténete szempontjából kiemelkedő fontosságú 
műtárgy megszerzésében a Tamási Helytörténeti Alapítvány a Polgármester Úr 
kérésére működött közre. Az Európa szerte elterjedt céhek az egy városban élő, 
azonos foglalkozást űző kézművesek érdekvédelmi szervezetei voltak. 
Magyarországi kialakulásuk és elterjedésük az 1300-as években kezdődött. A 
törökkor után, az 1700-évek első felétől kezdve egyre több mezővárosban is 
létrejöttek. A kiegyezés utáni korszak követelményeinek már nem feleltek meg, 
ezért 1872-ben megszüntették őket. A tamási céhek története még nincs 
feldolgozva, de különböző források szerint csizmadiacéh már állítólag 1702-ben 
volt itt. A szabócéh 1721-ben szerveződött. A megyegyűlés 1720-ban hagyta 
jóvá takácsmesterek céhalapítási kérelmét. A gyári termékek elterjedése előtt a 
szőttesek a ruházkodásban és az egyéb háztartási textíliákban meghatározó 
szerepet játszottak, ezért az előállításukkal foglalkozó takácsokra is nagy 

szükség volt. 1830 táján a 
tamási 30 takács létszáma 
kettővel egymagában 
felülmúlta az összes többi 
mesteremberét (varga, lakatos, 
csizmadia, kovács, szabó, 
kerékgyártó, asztalos, köteles 
és molnár). A 19. század 
elejétől a mezővárosi mesterek 
már a környező falvak 
iparosaival alkottak egy-egy 
céhet. Az érdekvédelem fontos 
része volt a konkurencia elleni 
harc, a minőség védelme. 
Különösen gondosan ügyeltek 
a szakmai utánpótlásra; 
szabályzataikban részletesen 
leírták az ezzel kapcsolatos 
teendőket. Működésükben 
fontos szerepet játszott a 
vallási tevékenység is. A 
céhek egyesületi 
tevékenységüket szigorúan 
szabályozott keretek között 
végezték. Ezeknek különféle 
tárgyi és írásos kellékei 
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voltak. Előbbiek közül a legfontosabbak a céhkorsók. A rendszerint évszámmal 
és gyakran felirattal ellátott, lényegében nagyméretű boroskancsók, a 
fazekasmesterek legkiemelkedőbb termékei közé tartoznak, minden esetben 
egyedi megrendelésre készültek. Ebből öntötték a bort a céh összejövetelein, 
ünnepségein, így mesterválasztáskor, az inas felszabadításakor, a legény és 
mesteravatásokon. A céhkorsó a tagság összetartozását, társas szellemét 
jelképezte.  
 
A tekintélyes méretű, 38,5 cm magas, korongon készült zöld ólommázas 
agyagedény jellegzetes képviselje a céhkorsóknak. Plasztikus díszítésének 
legfontosabb elemei a takácsmesterség stilizált eszközei: szövőkeret és vetélő. 
Az edényen szép virágtő is látható. A hasán elhelyezett bekarcolt felirat részben 
az edény felszínének erős kopottsága miatt, részben a korabeli írásmód miatt 
nehezen olvasható, bizonyos részletek további vizsgálatot igényelnek: 
 
A’ Régi Atyáink hasáso[?] 
ujraépítetet}Vince jános Ropoli 
péter 
Az Tamási Bötsületes : Takáts : 
cékorsaja : 1819be Ropoli Feren 
tzvolt a céhmesterségbe 
ho[r]vát Mihál Öregmester vala 
Prés András 
Biró György 
Tsutorás Ferentz 
[Far]kas Mihál 
Juhász [Mihál] 
Hutter[?] (....) 
(...) (...) 
Szukits [Ferenc] szol 
gáló[?] Mester vala 

 
Hely hiányában nincs mód beható elemzésre, annyi azonban egyértelműen 
megállapítható, hogy a korsó 1819-ben, Ropoli Ferenc céhmestersége és a 
névvel felsorolt mesterek idejében minden bizonnyal egy korábbi céhkorsó 
helyett készült. Más forrásokból tudjuk, hogy a felsorolt mesterek, illetve 
családtagjaik valóban a Tolna megyei Tamásiban éltek. A céhkorsó további 
vizsgálata, valamint a tamási céhekre és a későbbi korok ipartörténetére 
vonatkozó tárgyi és írásos források feltárása és feldolgozása több szakdolgozat 
témája lehet. A céhek megszűnése után a céhes emlékek nagy része 
megsemmisült. Különösen igaz ez Tamásira és környékére. Másutt viszont 
felismerték értéküket, több múzeum féltett kincsei közé tartoznak a céhkorsók, 
céhládák, céhpecsétek és további emlékek. Szerencsére a tamási kovácscéh 
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hasonló korú szabályzata az inasokra vonatkozó páratlanul érdekes 
rendelkezéssel a szekszárdi múzeumba került. Ugyancsak szerencsés módon 
menekült meg a pusztulástól a városunkba most visszatért céhkorsó, amely a 
Helytörténeti Gyűjtemény büszkesége lehet. A gyűjtemény méltó 
elhelyezésének megvalósulása esetén remélhetőleg ösztönző hatása lesz abban, 
hogy a ma még számos helyen megtalálható történeti, néprajzi és ipari emlékek 
is megmeneküljenek az elkallódástól, és közgyűjteménybe kerülve a város 
polgárai és az idelátogatók tanulmányozhassák őket és gyönyörködhessenek 
bennük. 

Dr. Torma István 
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