
Buda-Eorson
(A Wendler csalad feljegyzesei III. resz)

A Wendler csalad kronikajarol szolo sorozatunk els6 resze-
ben a kronika torteneti adatait f6leg 1850-t61 ideztuk rei,
majd a mult honapban a k6hegyi kapolnarol irtunk. meg.
emlitve a Maria szobor megmenteset. Most nehany emle-
kezesre melto esemenyt idezunk rei a Wendler csalad fel-

jegyzeseib61.

A Wendler-kr6nika szerint az 1863-as ev forr6 nyarat hozott es
nagy szarazsagot. Egyes megyekben semmi termeny nem nott.
A budaorsiek is ugy elgyengGltek a forr6sagt61, hogy keves ter-
mesGket csak ejszaka tudtak osszegy(jjteni. A ra kovetkezo 1864-
es esztendoben villam sujtotta Johann Albecker hazat, mely Ie is
egett. 1874-ben Ferenc J6zsef csaszar es kiraly utazott at Buda-
orson, hogy az Alcsuton rendezett hadgyakorlaton reszt vegyen,
majd 1889 januarjaban misszi6s lelkigyakorlatot tartottak a falu
hfveinek. 1900-ban az uj evszazadot a budaorsiek ejszakai isten-
tisztelettel koszontottek, az osszes harang megkondult az uj ev-
szazad tiszteletere. A Kohegyrol, Wendlerek megsz61altattak a kis
mozsaragyUkat, ez a dfszloves ezutan is kfserte valamennyi jeles
budaorsi esemenyt. A derek kr6nikafr6k a plebanos engedelyevel
osszeszamoltak az anyakonyvekbol, hogy 1800-t6l 1900-ig 16
ezer 851 polgar szGletett, meghaltak 12 057-en, 3019 hazassa-
got kotottek. fgy konnyen kiszamfthatjuk, hogy csaladonkent 3.4
gyereket neve!tek fel derek eleink.

1902. okt6ber 6-an leegett a falu nagy istal16ja, a tuz harom
napon at elolthatatlanullangolt. Az 1904-es ev emleket egy Bu.
daorson szokatlan esemeny, egy altalanos sztrajk orzi. Mivel a
vasutasok is csatlakoztak a mozgalomhoz, a vagonokban szalli-
toll marhak is elpusztultak a szomjusagt61. Ez ev szeptember
14-en szenteltek be az uj temetot. Az elso polgar, aki ott orok
nyugalomra lelt, a 24 eves Stefan Elsasser volt, szeptember 24-
en temettek el.

1905-ben alakult meg a mai formajaban is mukodo katolikus
egyhazkozsegi kepviselo testGlet. Ugyanebben az evben szentel-
tek rei az uj katolikus fiuiskola epGletet, hosszas harcok eloztek
meg felepfteset, mivel az allami elemi letesfteset a budaorsiek
nem fogadtak el, ragaszkodtak a sajat tulajdonukat kepezo epG-
lethez. 1906-ban adtak ferjhez az elso Maria-lanyt, akit a Vinces
noverek neveltek a hazas eletre, neve Theresia Wenzl volt. Ekkor
vandoroltak ki eloszor budaorsiek Amerikaba, es ez ev februar
17 -en Kaspar Oaxhammer haza egett Ie. A falu polgarai meg
nem tudhattak, hogy ket ev mulva az I. vilaghaboru vilagegese a
ferfiak sokasagat kergeti a harcterekre, majd a halalba. Most
meg az volt a falu lakosainak jelentos elmenye, hogy ezutan a fa-
lu nevet hivatalosan is Budaorsnek frjak. Eddig a ..Buda.Eors"
nevalak volt hasznalatban. Dr. Kovacs J6zsef Laszl6~
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