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Az elso irolt adat e korbol az 1721. 1724 uj birD papula Jakab I. helyettes birD Mlhaly3

aprilts 21-en megkOtOtt szerzodes. 1722 Reszler Adam:! 1 4 --2 melyel az ujonnan telepitett kOzseg 1724 Smlt Janos' 1 1 elOljaroi irtak ala. Egyreszrol Senn Se- 1722 Dlenstler KIiszllan 1 ---2 -I 8 best yen. Dlntzl Kereszteny. -?Inger 1722 Svorcz Gy6rgy 1 1 Andras. Feru Simon es Kessler Adam. 1724 PorfuJ3er Marton 1 1 masreszrol BudaOrs akkori fOldesur- 1724 Svendll Marlon 1 noje. Bercseny1 Zsuzsanna. E szerzo- 1722 Raln~r Janos 1 1 5 desI5pontb6Iallt.slgennehezterhe- 1722SeuMIhaly 1 ---2 1 1 9 ket r6tt az ujonnan lelepullekre. (Tel- 1723 Pajer GyOrgy~ 1 1 jes szOve~e olvashat6 Hauser J6zsef 1723 Hol T6blas 1 1 Budabrsi kronlkajaban a 37-39. olda- 1724 Tlbel Marton6 1 lakon. KOzOlte Rjedl 1934.371-372. 1723 Ko~arAndras 1 ---2 0.. OL. Zichy-lt. 464. cs. 207-207.J .csaklyas

A kovetkezo irasos dokumentum az

a templomOsszeiras. mely 1725-ben Az Osszeiras maslk peldanyan az alabbl elteresek vannak.

keszull. Ez Cslk es Ors falvak temp- 1.1 A birD neve Harlocher Adam. a Papula Mihaly nev athuzasra kerull.

lomromjalt tartalmazza. (PML IV.-74. 2.1 A helyette~ bir6 neve teljes formaban szerepel. A nev: Krajd Mihaly.

1725. CC. VII. I.) 3.) A Reszler Adam nev alhuzottan van. helyetle Rajner Mihaly olvashal6

Ugyanebbol az evbol szarmazik egy 4.) Michl Marton neve szerepel. a Smlt Janos nev alhuzva 0lvashat6.

megyei dlcalls osszeiras. mely adalal 5.) Pajer GyOrgy nevells alhuztak. es ...Matyas nev szerepel az Iraton.

kozOlt mar a kOzseg telepesel Is szere- 6.) A Tlbel csaladnev helyelt Flhold(?). III. Frlhold(?) vezeteknev kerult

pelnek. (PML IV. 23-a 1725. CPo 11.93.) feljegyzesre.

Az Osszeiras bemulatasara felker- A nevek eloll a kOllOzes Idopontjat az 1724-es evszam utan negy nevnel csak

tern Lakalos Agnesl a Pest megyel Leo a 722111. 724-es rOviditesseljelOllk. mig a kOvelkezo nyolc nev elolt csak a 22.

vellar munkatarsal. 23. 24-es ulan van a bekOllOzes evere. A rovatok mlndket Osszeiras eseleben

Filipszky Istv4.n megep;yeznek. A maslk peldanyon az egyes oszlopokban szereplo adatokat

osszeadlak. igy osszesileskenl az alabblak olvashal6k: 12 hospltes uxorati

Budaors 1725 (felseg. hazaslars. gazdaasszonyl. 6 boves propr111 (sajatjannos OkOr). 6 vacce

mulgiblles (fejOslehen). 3 equl proprilljugales (sajal Igasl61. 26vinl umae (uma

Pest-PIlls-Salt varmegye ad6szed6- bar. vOdOr bar). 2 boves usura (OkOr kOlcsOnre. uzsorara). Az Osszeiras tobbi.

jenek Iratai adoszedot osszeirasok 6sszesilesl rovalal klhuztak. A lablazalol olvasva j61 lalhal6. hogy olyan uj

anyagaban a kozlerhekkel kapcsola- lakosal vollak 1725-ben BudaOrsnek. aklk a gazdalkodashoz szukseges

Los Osszeirasok 1635-1744 (PML IV. legfontosabb eszkOzOkkel rendelkeztek. de csak a kezdelen vollak a korabban

23-a. CPo 11.) evkOn1lratal kOzOll tala~- pusztava vall terulellsmellennove lelelenek.

halo a 93. sorszam alall az az 1725-bol Az Osszeiras eredell peldanyal a Pest megyel Leveltar orizeleben vannak.

val6 pilisl es solti jarasra vonalkoz6 Lakos Agnes levelttros

Osszeiras. amelyben Budaors uj ne- .

pessegel is szamba vellek. A pllisl ja-

ras telepuleselrol kello peldany ma-

radt fenn a Pest Megyel Levellar Or1ze-

Leben. Az Osszeirasok lezarallanok es

a kezdolapjalk is hlanyoznak. Az egyik

pills! jarasl dicalis osszeirasl Stbollhy

Sandor foszolgabir6 es Blaskovics Jo-

zsef vicen6lanus keszitelte.


