
Takacsok Budaorson a XVIII-XIX. szazadban

Varosunk ipartortenetenek er-
dekes. korai adatara bukkan-
hatunk az Orszagos Leveltar
iratai kozott. A Tokon mG-
kod6 es a XVIII. szazadban
alakult takacsceh tagjai ko-
zott budaorsi mesterek is ta-
lalhat6k voltak. az e temaval
foglalkoz6 jelentesek szerint.
Forgassuk vissza az id6 kere-
keto es nezzunk korul kicsit e
cehes vilagban!

A Tbkbn bejegyzett filialis ta-
kacsceh Buda6rs6n lak6 mes-
terei privilegiumukat valamikor
1770 es 1780 kbzbtt nyertek
Maria Tereziat61, ugyanakkor
Somogyi Antal foszolgabir6
1807. februar 28-an kelt jelen-
teseben olvashatjuk "Tbki
Helysegben pediglen E. Beta
alatt egy Privilegium hasonl6-

keppen parban (masolatban)
talaltatott. Mellyeket a Szom-
sled Buda es Pest K.(kiralyi)
Varosoktul kblcsbnbztek."
A k6vetkezo adat arra vall,
hogy nem alakult ujra a ceh,
bar Pest megye 1808. evi je-
lentese szerint az engedelynek
mindeddig ususaban vagyon.
Vajon mi lehetett az aka? Min-
den bizonnyal a privilegium el-

nyeresehez szukseges magas
bsszeg, melyet keptelenek vol-
tak vagy nem akartak a meste-
rek kifizetni. Valamikepp azon-
ban tulelhette a takacsok cehe

a valsagot, hisz a leveltari anya-
gok k6z6tt talalhat6 Dep.(arta-

mentum)Civ./itatense
/1835/10. iratban ujra a t6ki fi-
lialis takacscehhel foglalkozik a

magas el6ljar6sag:
..Miutan a megyej6kbeli Paty,
Bia, Kis- Torbagy, Buda-E6rs,
Zsambek es Tinnye helysegek-
ben lak6 Takats mesterek fo-
Iyamodasara mult Evi decem-
ber 30.-ik napjar61 6107 szam
alatt felterjeszetett es ide ismet
vissza mellekelt Tiszti Jelentes
szerint az alUttatnek, hogy az
erdeklett helysegekben lak6
Takats mesterek a rendszeres

vizsgal6das teljesftese vegett
t6bbsz6ri felsz6Uttatas utan is
meg nem jelenven bizonyos je-
Ie legyen, hogy kul6n6s Czeh
ala:kitasara mind ertek6k, mind
szamokra nezve elegtelenek.
Az esedez6k kerelem level6k
mellett elemutatott jegyz6k6ny-
vi kivonatban pedig nyilvan
er6sfttetik, hogy a folyamod6k
az illet6 EI61jar6knak bizonyos-
saga szerint hazokkal es sz61-
16kkel bfrvan a Taksak fizetese-
re es a Czehbeli tarsasagnak
folyvast illend6 fenntartasara
mindenkor kepesek fognak
lenni, es fgy ezen ketrendbeli
Tiszti Tud6sftas egymassal
meg nem egyez, alert a Vizita-
16 Rendek oda utasftanak,
hogy e targyra nezve kimerfto
iralyt szerezven tovabbi tud6sf- i
rest terjesszenek fel." I

Filipszky Istvan!


