
A budaörsi 
kastély



Gr. Zichy Péterné gr. Bercsényi Zsuzsanna 

által épített kastély mai képe 

/Veiland Gyula felvételei/













Thúry László 

régész, falkutató 

fotói a kastély 

belső részének 

jelenlegi 

állapotáról







A Zichy-major 

/Ma a budaörsi művészek alkotóháza/







A Komáromi 

váruradalom 

1575. évi 

összeírásának 

Budaörsre 

vonatkozó 

oldala



I. Lipót császár 

adománylevele 

gr. Zichy Istvánnak 

(1659. július 30.) –

OL. Zichy lt., Fasc. 

142. No. 27.



Id. Zichy István, a 

Magyar Királyi 

Kamara elnök, 1676-

tól gróf 

(1616. szeptember 

18. Veszprém –

1693. március 15. 

Oroszvár) 

/Elias Widemann 

rézmetszete/



Gr. Zichy Péter 

ifjúkori képe 

(1674. ? –

1726. január 

25. Óbuda) 

/Ismeretlen 

művész 

munkája/



A zichy és 

vásonkeői Zichy 

család ősi nemesi 

címere 

/Nagy Iván: 

Magyarország 

családai 

czímerekkel és 

nemzedékrendi 

táblákkal. XI. 

kötet. Pest, 1865/



Gr. Zichy Péter és  gr. Bercsényi Zsuzsanna 

Johann Alberts Hauser budai festő által 1723-ban 

festett képe /Horvát Nemzeti Múzeum, Zágráb/



Gr. Bercsényi 

Miklós 

(1665. 

december 6. 

Temetvény –

1725. 

november 6. 

Rodostó)



Budakeszi az úrbérrendezés után, a telkes 

jobbágyok névsorával /Kneidinger András 

térképe/



Csik puszta térképe



Budaörs első fennmaradt térképe 1766-ból 

/Henricus Jäger műve/



Az újratelepítés utáni 

első templom 

Budaörsön. 

Épült 1738 és 1752 

között 

/A budaörsi régi 

építésű templom az 

Óbudai uradalomban, 

OL. No. 216/3 Gföller 

mappa/





Gr. Zichy Miklós 

(1710. május 21. –

1758. február 14. 

Óbuda) 

/Ismeretlen mester 

olajfestménye/



Gr. Zichy Miklósné 

gr. karancsberényi 

Berényi Erzsébet 

(1715–1796. január 2.) 

/Ismeretlen mester 

olajfestménye/



Egyházi javak 

összeírása Pest 

megyében, 1725 

/Az iratnak az örsi, 

valamint a csiki 

templomokra 

vonatkozó adatokat 

tartalmazó oldala. 

Pest Megyei 

Levéltár CC. VIII. 1./



Az ulmi skatulya



Telepes sváb nő 

képe a XVIII. század 

elejéről 

/Korabeli rajz/



Sváb parasztok 

vándorlása Bácskába 

/Iskolai szemléltető 

tábla a XVIII. századi 

magyarországi 

megtelepedésről. 

Az ulmi 

Donauschwäbisch 

Zentralmuseum 

tulajdona/



Budaörs első ismert 

pecsétje. 

Használatban 1730-

1742 között. 

Körfelirata: 

„BUDAORSER 

GEMEIN INSIGEL 

1730.” Átmérője: 26 

mm /Pest Megyei 

Levéltár/



Szőlőtaposás a 

középkorban 

/Magyarország 

virágzása és 

romlása. 

Budapest : 

Móra, 1977/



A Pápai 

tizedösszeírás 

(1332-1337) Örsre 

vonatkozó oldala 

/OL. DF 292450/



Pincerészlet 

/Morvai Ágnes 

építészmérnök 

felvételei/



























A Budaörsön 

lévő uradalmi 

ház és pince 

épületének 

alaprajza 

/OL. No. 1/1/



A budaörsi kastély díszkertjének nyomai egy 1778-

ból fennmaradt határmegosztási térképen /Thúry 

László régész tulajdona/



Budaörs legkorábbi fennmaradt képi ábrázolása a 

kastéllyal 1828 előttről Bordaőrsz felirattal. „Ofen und Pest 

mit ihren Umgebungen” című litográfia részlete /Ismeretlen 

mester műve/



A budaörsi 

vendéglő 

homlokzata 

/OL. No. 200/2/



A budaörsi vendéglő alaprajza 

/OL. No. 510/3/



A budaörsi 

uradalmi vendéglő 

tervrajza 

/OL. No. 200/1/



Az urasági 

vendéglő és 

présház Csik 

pusztán 

(A korabeli Csiki 

csárda) 

/Levéltári jelzet 

nem szerepel/



Az urasági 

vendéglő 

homlokzata, a 

présházzal együtt 

Csik pusztán

(A korabeli Csiki 

csárda) 

/Levéltári jelzet 

nem szerepel/



Az eredeti Csiki csárda a két háború között



Az uradalmi 

pálinkafőzőház 

Budaörsön 

/OL. No. 199/1/



Az uradalmi 

pálinkafőzőház 

homlokzata 

Budaörsön 

/OL. No. 199/2/



Pauli Szt. Vincéről elnevezett irgalmas nővérek 

intézete Budaörsön /Korabeli képeslap/



A budaörsi óvoda, 1948

/Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége. 

A kép jobb szélén még nővér látható/



A budaörsi lányiskola épülete a 

hatvanas években /Képes 

levelezőlap/


