
Hatodik esztendeje, hogy Budaors multjat bemutata uj konyv tat napvilagot
minden evben. A mar-mar szokassa vall Marton-napi konyvbemutatanak iden
is a varosi konyvtar adott helyet. Az esemenyhez kapcsoladva ugyanitt szobat
avattak a nevada, Grot Bercsenyi Zsuzsanna emlekere.

templom helyen a k6zepkorban Szent
Martonnak szentelt templom aIIt, azon-
ban miota elpusztult, es helyere uj epu-
letet emeltek, megfeledkeztek Marton
neverol az emberek. Most azt szeretne
a k6nyvtar igazgatoja elerni, hogy uj-
bol, legalabb egy helyt6rteneti k6nyv
megjelenesevel hodoljanak a szent ne-
ve elott a buda6rsiek.

A bemutatot k6vetoen a k6nyvtar fo-
Iyoirat-olvasojat Grof Bercsenyi Zsu-
zsanna emlekszobava avatta Filipszky
Istvan igazgato, akitol megtudtuk, hogy
Buda6rs nem hiaba lehet halas a grof-
nonek, hiszen 0 telepittette ujra a varost
1720-ban. Eddig ebben a szobaban volt
a yaros regeszeti gylijtemenye, mely
nemreg melto helyet kapott egy kibovf-
tett allando kiallitason, a Karoly Kiraly ut
2. Slam alatt, a regi 1. Szamu B61csode
helyen. A terem fa lain kepek es irasok
ny(jjtanak visszapillantast a graft csalad-
ra es a yaros XVIII. szazadi multjara. Akik
szeretnek megpillantani az emlekszobat,
azok latogassanak el a k6nyvtarba, es
akiket foglalkoztatnak varosunk elso ira-
sos emlekei, nezzenek be Ie az EIodeink
Or6ksegebe is ugyanitt.

A Multunk Titkai rendezvenysorozat
kereteben kerGlt SOT az Elodeink Or6k-
sege I. k6tet bemutatasara. Az eloadas
hazigazdaja Vass Jeno Sandor, az fras-
mu szerkesztoje, valamint kivitelezoje
volt, es a k6tet szerzoivel beszelgetett.
Dr. Erszegi Geza es Filipszky Istvan va-
rosunk elso okleveles emliteset, Gr6f
Bercsenyi Zsuzsanna eletet es Buda6rs
1720-ig fennmaradt frasos emlekeit
elemzik, kepekkel es grafikonokkal tar-
kftva. Tanulmanyuk a yaros elot6rtene-
tevel nem foglalkozik, az 1720-ig tart6
t6rtenelmi idoszakot ugyanis egy ko-
rabban megjelent k6nyv, az Elfeledett
Evszazadok 61eli reI. A k6tet masik ket
szerzoje dr. Hiller Istvan es dr. Kaldi
Nagy Gyula.

Filipszky Istvan kerdesekre adott va-
laszaib61 megtudhattuk, hogy j6vo
ilyenkor ujabb k6tetet szeretnenek
megjelentetni, a nevehez fuzodo kiad-

vanyok soraban a tizenkettediket.
Szemelyes tervei k6z6tt szerepel Hau-
ser J6zsefrol, a yaros egykori iskola-
igazgat6jar61, mint helyt6rteneszrol
megemlekezni egy kiadvanyban.

Dr. Erszegi Geza Buda6rs elso okIe-
veles emliteserol megosztotta sajat al-
laspontjat a halIgat6saggal. Vagyis mi-
kort6l is "Buda6rs" Buda6rs? Szerinte
I~ Bela XVI. szazad elejen frt oklevele
emlfti elosz6r a varost ezen a neven,
nem pedig R6bert esztergomi ersek -a
korabban hitt -1236. evi oklevele. Ez
ugyanis csak megjegyzest tesz a tele-
pules letezesere. Tehat a varoshaza
elott feiallftott emlekszobron szerinte
rossz datum szerepel. Ez az uj megal-
lapftas azonban meg kutatasokat ige-
nyel.

Arra, hogy a k6nyvszemlet miert
pont Marton napjahoz k6tik evek 6ta, a
valasz a k6vetkezo: a mai katolikus T6th Krisztina


