
A fülöpszállási céhekrõl
A Kiskunság céhes ipartörténetérõl viszonylag kevés tanulmány számol be, így ez a téma a feltárat-

lan területek közé sorolható. Ezért nagy jelentõségû a fülöpszállási takácsok, szabók és cserzõvargák
részére 1817-ben I. Ferenc által küldött céh kiváltságlevél, mely gyûjteményemben, a Felsõ-Kiskunsági
Emlékek Házában található.

Fülöpszálláson természetesen, mint minden lakott tele-
pülésen, mindig is voltak kézmûvesek, iparosok, de szerve-
zeti formában csak a XVIII–XIV. században, a céhek kiala-
kulásakor kezdtek dolgozni. Az 1848 elõtti Jászkunság az
ország legkevésbé iparosított területei közé tartozott. A mes-
terek a helyi mezõgazdaság által termelt nyersanyagokat
használták fel, általában csak a helyi igényeket elégítvén ki.
Kevés volt az iparos ember, jó, ha minden száz lakos közül
egy vállalt kézmûvességet.

A török pusztításai, a Rákóczi-szabadságharc viszontag-
ságai után a XVIII. század elején az életképes községek, vá-
rosok jelentõs létszámnövekedésen mentek át. A megszapo-
rodott mennyiségi és minõségi igények, az iparosok egy-
mással szembeni rivalizálása, mely nem mellõzte az össze-
zördüléseket sem, megkövetelte a szervezett iparosság ki-
alakulását. A kancellária is felismerte a céhrendszerben rej-
tõzõ elõnyöket, és az abból adódó anyagi haszonszerzés le-
hetõségét.

A céhszabadalom megszerzéséért elõször a helybéli ta-
nácshoz kellett fordulni, ahonnan a Jászkun Kerület kapitá-
nyához továbbították, ha támogatták a kérvényt. Innen a
Helytartótanácshoz került elbírálás végett, onnan továbbí-
tották a királyhoz. Az uralkodó az engedély kiadásával egy idõben értesítette a Kancellária Taksáló és
Kiadó Hivatalát, amely azonnal taksa (adó) kifizetésére kötelezte a kérvényezõket. Jó vastagon fogott a
taksálók ceruzája, nagy terheket akasztván a céhek nyakába. E teher kiagyalója 1761-ben Mária Terézia
kegyes királynõnk volt. Ez évben elrendelte a korábbi céhlevelek bevonását. Egységes szövegû új sza-
bályzatot bocsátott ki, így a céhek állami ellenõrzés alá kerültek.

A Kiskunságban 22 céh mûködött, Fülöpszálláson két szabadalomlevélrõl tudunk. Az egyik, a fent
említett, 1817-bõl való, a másik, a csizmadiáké 1823-as datálású.

A magyarországi viszonyokhoz képest a Hármas Kerület iparosai elõnyösebb, kiváltságosabb hely-
zetben voltak a redempció hatására. Vámkedvezményt élveztek, részesedtek a közös földek hasznából,
személyes szabadságuk is jelentõsebb volt. A mesterek osztályhelyzete valahol középúton, a jobbágy és
a redemptus polgár között helyezkedett el. Országos vásárokon, heti piacokon árulhattak, de a házalás
tiltott volt. Az árak meghatározásába eleinte beleszólási joga volt a Jászkun Kerületnek, 1827-tõl libe-
ralizálódott a helyzet és a megrendelõvel való elõzetes megállapodás jöhetett divatba. A rend ellenõrzé-
se céljából idõnként a céhmester egy elöljáróval végigjárta a mestereket, tapasztalataikat jegyzõkönyv-
be vezették. A jegyzõkönyvet, egyéb iratokat, pecséteket a céhládában kellett tartani, melyet a céhmes-
ter otthonában õrzött. Szerencsére megmaradt a takács céhünk pecsétnyomója. Ennek körirata:

„PRIV. K. K. FÜLÖPSZÁLLÁSI TAKÁTS CZÉH PETSETYE 1820”

A pecsét belsejében három ábrázolás látható: az osztrák, a magyar címer és a takácsmesterséget
szimbolizáló szerszámok képe.

A szabályzat elõírásait be nem tartóit keményen megbüntették. Elõírás volt pl., hogy egyes vidéken
milyen díszítéssel ellátott cifraszûrt lehet csak árusítani (1853. évi határozat): „… ezen vásárokon pedig
mint Kecskemét, Nagykörös, Félegyház, Izsák, Szabadszállás, Fülöpszállás, és Kun-Szent-Miklós nem
fogunk semmi szín alatt más cifrázott munkát árulni, csak csupán a vállában egyenes csipke, minden
apró csipke és rózsa nélkül, az elejit osztóval bé nem szegve, az oldala minden csipke és czifraság nél-
kül, a gallérja pedig minden csipke nélkül símán bészegve, az ujja hajtóka vagy más czifrasággal ellát-
va sem szabad a megnevezett vásárokon árulni…”

1855-ben és 1857-ben több mestert megbüntettek, mert a megrendelõk határozott kérésére mégis
cifrázott ruhát árultak. De ezen szigorú rendeletet a nép követelésére meg kellett szüntetni.
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Az 1817. évi kiváltságlevél elsõ oldala



Az 1813. évi királyi céhrendelet megsemmisítette a Mária Terézia óta fennálló szabályokat és újat
bocsátott ki. Közönséges czéhbeli czikkelyek a mesterség üzés végett való társaságok és czéhek számára
címmel, mely 55 cikkelybõl állott. Ezen okiratot, melyet a Kancellária egy császári manifesztummal ki-
egészítve küldött a fülöpszállási céheknek, a helytörténeti gyûjteményemben õrzöm. Érdekes doku-
mentum, mai szemmel olvasva pedig felettébb mulatságos is.

A csizmadiák, asztalosok, molnárok, bodnárok, kovácsok, lakatosok és kötélgyártók az engedélyek
megszervezésének, egyszerûsítésének érdekében közös céhbe tömörülve kérték meg engedélyüket.

1724-ben lépett érvénybe az I. Ferenc király mellett Koháry Ferenc, Sermag Henrik által is aláírt ki-
váltságlevél.

Fülöpszállás ezen fontos történeti dokumentumát a Bács-Kiskun Megyei Levéltár õrzi. A Redemptio
2015. augusztusi számában Varga Istvánné Fajszi Mária részletesen ír ezen céhlevél engedélyezési pro-
cedúrájáról. Ismerteti a céh mûködési felépítését, tisztségviselõit, mestereit és a céhen belül történt né-
hány érdekes történésre is kitér.

Magyarországon a céhrendszer hivatalosan 1872-ben szûnt meg. Ekkor ipartársulatokká alakultak
át. A céh vagyonát a társulatra testálták, hiszen a mesterek ugyanazok maradtak, akik eddig voltak.

Fülöpszállási Székely Gábor

A Gellért-hegyi Magyar Kálvária terve
„hogy a nemzet golgothájára Magyar Kálvária emlékeztessen,

amelyet a Gellérthegyen akarnak emelni”1

Sokan ismerik a Sátoraljaújhelyen 1936-ban emelt Magyar Kálvária történetét, mely újjáépítésének
köszönhetõen ma, 80 évvel építése után is hirdeti a magyarság trianoni szenvedéseit.2 Azonban csak
igen kevesen tudják, hogy az ötlet elõször nem Sátoraljaújhelyben, hanem Herczeg Ferenc fejében szü-
letett meg, aki a Gellért-hegy oldalába álmodta meg a Trianonban elszakított magyarságnak emléket ál-
lító Magyar Kálváriát, a terveket pedig Alpár Ignác és Kotál Henrik készítették el.

A Budapesti Hirlap 1926. évi december 15-ei számában közölt egy írást Magyar Kálvária címmel
Herczeg Ferenc tollából. „Ezt a megragadó szózatot a nagynevû író a Szent Gellérthegyen építendõ
nagy nemzeti és vallásos emlékmû megvalósításáért indított mozgalom bevezetõjéül írta meg és adja
közre” – amint a bevezetõ fogalmazott. Nézete szerint „Szent István birodalmát a magyarellenes propa-

ganda fektette sírba és a feltáma-
dást a magyar propaganda fog-
ja elõkészíteni, vagy egyáltalán
nem lesz feltámadás!” És mi-
lyennek kell lennie ennek a pro-
pagandának? „Nézetem szerint
szívbemarkolónak és eredetinek,
hogy lekösse a közömbös külföld
figyelmét; azonkívül szívósnak,
hogy megbarátkoztassa a nyuga-
lomra vágyó nemzeteket a revízió
szükséges voltával.”3 Ez a cikk
tekinthetõ programadónak, ezzel
indult a sajtónyilvánosság.

December 21-én délelõtt a
Magyar Tudományos Akadémia
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1 Pesti Hirlap 1926. december 22. 8.
2 Akit bõvebben érdekel a téma: Szepesi Bódog: A Sátoraljaújhelyen épült Magyar Kálvária (számos reprint ki-

adás fellelhetõ az eredetileg 1936-ban megjelent mûrõl); Mizsák Éva: A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária lét-
rehozása. Széphalom 11. (2001); Mizsák Éva: A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária története. Zemplénért Civil
Szervezetek Szövetsége, Sátoraljaújhely, 2008.

3 Budapesti Hirlap 1926. december 15. 1.

József Ferenc királyi herceg (balról) és Herczeg Ferenc a Magyar
Kálvária mozgalom alakuló nagygyûlésének elnöki asztalánál


