
cehlegeny cehen
kivU11 mester
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Cehes mestert egret gem jegyeztek
fol ebb61 az id6b61.

Filipszky Istvan

Sorozatunk els6 harom reszeben
megpr6baltuk bemutatni az I 720-ban
nemetekkel ujratelepitett kozseg min-
dennapi eletet. lak6inak vagrant hely-
zetet. torekves11ket a kozseg felvira-
goztatasara.

Mint minden ill el6 nepcsoport ese-
teben megfigyelhett11k mar. ugy a ne-
met telepesek eseteben is a sz616ter-
mesztes jelentette a kiutat a kezdeti
nyomorb61.

Az akkori falusi kozossegekben ter-
meszetes volt. hogy szinte valamennyi
igenyiiket (ruhanem11. termeloeszko-
zok. hazepites stb.) onmaguk elegitet-
tek kl. allitottak ellS. Mar sz6 volt r6la.
hogy valamennyi telepitett csalad a
mezogazdasagban. elsosorban a hely~dottsagainak 

megfeleloen a sz616ter-
.oesztesben dolgozott.

Lathattuk azonban. hogy az uiiate-
lepitest kovet6 els6 osszeirasban
(1725) mar felt11nt a kes6bbi iparos-
reteg els6 tagja. Hol T6bias k6muves.

A kor ipari nagyuzeme. a ceh ebben
az idOben csupan nyomaiban volt je-
len a falu eleteben. Ket cehlegeny elt
az akkori Budaorson. Korantsem biz-
tos azonban. hogy az inasevek letelte
utan valaha is felszabadultak. es teljes
jogu mesterek lettek.

Egy ido u tan a helyi es a komyekbeli
falvak lak6inak igenyei letrehoztak az
ugynevezett "paraszti ipan1z6k" rete-
get egy-egy kozsegen bel11l. igy tortent
ez Budaorson is. A ceheken kivUI teve-
kenykedo "haziiparosok" szinte vala-
mennyien foldmuvel6k voltak. j6reszt
ez biztositotta a megelhetes11ket.
Szakmajuk szerint is kotelesek voltak
ad6zni a foldesumak. a Zichyeknek.

~Obb a Kamaranak. Ezek voltak a
ft..ontar iparosok". Olyan kezmuvesek
ok. akik szegenyseg11k vagy mas ira-
nyU tevekenyseg11k mlatt sohasem
valtak cehtagokka. A foldesur legtobb-
szor szivesen latta oket birtokan a
letelepedni szandekoz6k kozott. klve-
ve azokat. akik korabbi lak6helyiikon
ad6ssagot hagytak maguk utan.

K11lon kell sz6lnunk a cehlegenyek-

r61. kik az osszeiras szerint kozse-
gunkben is eltek. E korban mar sajat
szer~zamaikkal dolgoztak. A mester
tudta es beleegyezese nelkul munkat
nem vallalhattak. Vandorutjuk ideje
alatt an-a torekedtek. hogy a sajat
muhely berendezesehez szukseges
penzteseszkoz6ketbeszerezzek.Ezu-
tan kerult sor a felszabaditasi dij befi-
zetesere. a lakoma megtartasara. a
remekmu elkeszitesere.

A komyez6 falvak kozul Budakeszin
volt kiemelked6en magas a kezmuve-
sek aranya. Az I 760-as osszeiras sze-
rint 31 iparos dolgozott a kozsegben.
ez akkor az osszes ad6z6k 14%-a volt.
Ebben az idOben a kezdeti szegenyseg
utan mar Budaors is j6m6du falvak
koze tartozott a sz616kulturanak ko-
szonhet6en. A kozsegunkben el6 kez-
muvesek j6reszt helyi. kisebb reszt a
kornyez6 falvak igenyeit elegitettek ki.

*
Iparosok szama Budaorson:

1752-ben: 12 f6 az ad6z6k 8.8%-a
1770-ben: 26 f6 az ad6z6k 13%-a

Buda6rs kezmuvesemek iparagak
szerinti megoszlasa 1770-ben:

meszaros
szab6
takacs
varga
csizmadia
kovacs
k6muves
acs
asztalos
pinter
bognar
chirurgus


