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Amirol a terkep mesel
1766-ban ert veget a Zichy csa1ad A falu szelen, a Budapesti titan a A vitatott kerdes a torok hodoltsag

107 evig tarto foldesurasaga Budaor- templom oldalan allt a vendegli5. azaz alattelneptelenedett. valamikorvirag-
son. A Kiralyi Kamara sletett felmeret- az uradalml kocsma. zo. templomos magyar falu. Csik fold-
nl uj blrtokait. Erdekes. ertekes ada- A Ki5hegy aljaban a falu fele esi5 jeinek hovatartozasa volt. Majd szaz
tokhoz jutunk varosunk akkori alla- reszen 17 preshazat mutat a terkep. even keresztul folyat a szunni nem
potarol. korabell elhelyezkedeseri5I, Ezzel egy vonalban. Buda fele. meg akaro haboruskodas a teruletert
epuleteiri5l. Talan erdemes lesz a ked- nyolc. nyilvan kesi5bb epult lakohaz Budakeszi, Budaors. Torokballnt es
yes olvasonak velem egy rovid setat lathato a majorsaggal egyiitt. Torbagy kozott.
tennl a terkep segitsegevel az akkorl A Budaors hatarat jelzi5 szaggatott Tovabbhaladva a terkepen egy
Budaorson. vonalon eIjuk el a mar ekkor meglevi5 Metalis1\1rcica felirat tunik szemunk-

Mindenekeli5tt meglepi5 a hajdani Kalvarla-dombot (Mons CalvaIia fe1i- be. Az akkori foldmeri5 szerint torok
kozsegteruletenekkicsinysege. Mind- rattal) , jollathato kereszttel a tetejen. kart. kup alaku targy volt talalhat6 e
ossze a mai Koti5 utcaig tartott a hata- A hatarvonal a kamaraerdei reszen helyen. Val6szinuleg egy rornal. vagy
fa. Az akkorl falu egyutcas es egy eppen athalad a Rudera castelli (kas- kora kozepkori hatarko allhatott ak-
keresztutcas kis telepules volt. kozep- telyrom) epuleten. Mellette nem kor rneg itt. Mellette rut a Torbagy fele
pontjaban a nemreg epult r6mai kato- messze talalhat6 a Rudera (rom) fel- vivo klralyi tIt. Folotte jelzi a rajzol6 az
llkus templommal. irat. Mlndketti5 r6mai kori i5rtorony Idi5tlen idi5k 6ta lit all6 csiki csardat. az

Az epuletek kozul kiemelten jelzik emleket orzl, melyek kozul az egyik a utak keresztezi5deseben. a Meszaro-
ezt, valamint az ezzel atellenben levi5 kozepkorl Horhl udvarhaz alapjaul ts sok utjan.
uradalmt epuletet. A mai Budapestt szolgalt. Aterkepenj61lathat6. arniert Buda-
utonharom haz lathat6. a Szabadsag Nem sokkal mellette erdekes feltrat ors evezredek 6ta rntndtg otszor annyi
uton ttzenket hazatjelol a terkepesz a hivja fel magara a szemlelodi5 figyel- jovedelmet btztositott a vele foglalko-
templom feli5l1 oldalon. Vele szemkozt met: Fragmentt Lap1deum. Ez elarul- z6knak az eraviscusokt61 kezdve a r6-
tiz haz lathat6 a Stefania utig. vala- ja. hogy ekkor meg szemmel 1s j6l matakon, az avarokon. a magyarokon
mint het epulet a mai posta1g. az akko- lathato ki5 rommezi5 tanuskodott a at egeszen a nemetekig. mint barrnely
ri uradalmi kozpontig. A Stefania uttol romai kori es kozepkori magyar kultu- mas mezi5gazdasagi kultura. A szolo.
a lak6telep fele eso reszen a Szabadsag rar61. mely foldhoz ko~otte az elni vagyokat.
utnak ezen az oldalan 10 telepes por- Par szaz meterre allt etti51 a Sacel- A mai Ki5hegy. Ut-hegy. LO-hegy. Hu-
taja talalhat6. A hazakhoz j61 lathat6 lum. a szentely, mely szinten a r6mai szonnegyokros-hegy. valamint a To-
szalagszeru belso majorok tartoznak. kor em1eke lehetett. rokugrat6 dell es keleti lankain a ter-
A mai Stefania ut ket oldalan 14-14 Ezek utan erunk a Terranum Nagy kepen Ott a fellrat: viena. azaz sz610.
haz helyezkedik el ugyancsak belsi5. 1\1rballum (Torokbalint terulete) resz- Utunk vegere ertunk. ltt fejezzuk be
hosszukas parcellakkal. hez. A kovetkezi5 fellrat Terrenum Kis setankat ezen az elsargult. latin. rna-

Mintjeleztem. a mostani postahiva- Turbal. azaz Torbagy kozsegetjeloli. A gyar es nemet nyelven valtakozva fel-
tal helyen allt a valamikori uradalmi ketti5 kozott Lacus (aI16viz) jelzt a ma ts iratozott. szepen szinezett terkepen.
kozpont a fi5epulettel. alatta a mind- meglev6 torokbalinti tavacskat. melyen val6 kepzeletbell utazas rerne-
maig rneglev6 6riasi pincevel. a Kozepen huz6dik vegig a terkep el- lem minden kedves erdeklodo olva-
kadannuhellyel es a tobbi kiszolga- keszultenek egyik fo aka: Con trover- sonknak kellemes feludulestjelentett.
16epulettel. sia inter Pradium Csik § Nagy1\1rbal. Filipszky Istvan


