
Kicsiny, alig tenyernyi laid kony-
vecske kerlilt minap a kezembe. Dr.
Thirring Gusztav irta, melynek cime
"Budapest kornyeke. Gyakorlati uti-
kalauz kirandulok, turistak es a ter-
meszet kedveloi reszere," Az 1900-
ban kiadott, ot koronaert arusitott,
majd negyszaz oldalas kis kotet
hasznos tudnivalokat kozolt a sza-
zadfordulon meg igencsak kliloncnek
szamito turistak szamara.

Orbmbmre szolgalt, hogy a muben varo-
sunk, az akkori Buda6rs kbzseg is bemu-
tatasra kerult. Menjunk vissza a kbtet se-
gitsegevel szaz evet az id5ben es nezzuk
meg, milyen is volt Buda6rs akkoriban.
Kezdjuk setankat Kamaraerd5ben,
melyr51 a k6vetkez5k olvashatok: .,A
Kamaraerd5 videket a mongol ok elvo-
nulasa utan IV. Bela a betelepitett ne-
meteknek adomanyozta, hogy a telje-
sen elpusztult videk ne maradjon parla-
gon. Az erd5 neve annan van, hogy so-
ka a kamara tulajdona volt. Hivatalos
neve K5erberek, mely regi t6rtenelmi
nev azonban eredetileg K5banyara vo-

r natkozott s tevesen alkalmaztatott Ka-
maraerd5re.
A Kamaraerd5ben el5bb csak vadaszhaz
es korcsma volt, ujabban csinos nyara-
lotelep keletkezett itt.
Vendegl5k: Dombay Ede es Varga Fe-
rencz.
A vadaszhaztol a Vadaszhegyre (226 m.),
15 percz, tetejer51 csinos kilatas Buda-
pest fele, tovabba a t6r6k-balinti es tor-

bagyi hegyekre."
Csukjuk be szemunket az apro t6rtenel-
mi tevedesek lattan es haladjunk tovabb
a kbtetben Buda6rs feJe.

..Buda6rs videke.
Buda6rs nagyk6zseg a kopar Budabrsi

hegyek t6veben, alan a lapalyon (143m)
fekszik, melyen a magyar kiralyi allamva-
sutak budapest-gy5ri vonala vegig ha-
lad. Fekvese a kopar hegyek t6veben,
de nyaralasra nem alkalmas s videkenekI"'"' 
felkeresese is inkabb csak tavasszal es
5sszel ajanlhato. A nagy kbzseg szeles
utczai eleg rendesen vannak epitve s ne-
hany csinosabb urihaz is van bennbk.
791 hazaban 5281, tulnyomoan nemet,
(csak 308 magyar) es romai katolikus la-
kos el, kik azel5tt majdnem kizarolag
sz515mivelessel foglalkoztak, a sz515 ki-
pusztulasaval a lakossag evi ket millio
koronara ruga keresett5l esett el, melyet
most allattenyesztessel, gyum6lcsterme-

ressel, k5banyaszattal es ipari munkaval
igyekszik potolni. Van itt H611e Marton-
nak pezsg5gyara, Loser Janosnak es
Hoffmann Jakabnak keseruviz telepe. Ir-

galmasrendi apaczakolostor, takarek-

T ovabb folytatva a kotetben a tall6zast a
budaorsi hegyek lefrasat, az oda vezeto
utakat kovethetjGk nyomon.
"Budaorsrol a legkozelebbi hegyekbe.
A Budaors felett kozvetlenGI emelkedo er-
dekes kilatasuk miatt meglatogatasra an-
nal is inkabb erdemesek, mivel megma-
szasuk nem faraszt6.
A Steinberg (221 m.) kozvetlenGI a falu fel-
ett emelkedik szep kilatassal. Tetejen ka-

polna all, mellette pedig remetelakas van.
Wendler Ferenc gazdag budabrsi paraszt
1856-ban epftette a kapolnat, kesobb reme-
teeletre adta magat s kapolna melletti
kosziklaba lakast vajatott maganak, mely

1872-1880-ig teljesen elkeszult, 1878 6ta
alland6an ott lakott, folyton imadkozott 5 a
hegyrol nem tavozott soha, egeszen nehany
ev elott bekbvetkezett halalaig, elelmet a fa-
lub61 vittek neki fel.A kapolna mellett kobol
epftett sz6szek all, melyrol okt6ber 15-en
bucsu alkalmaval a kbzseg papja szent be-
szedet mond. Mellette hatalmas, mint egy
10m. Atmeroju sziklan vaskereszt all."
A fejezet emlfti meg a Kalvariahegyet, a

Luckenberget (Odvas hegy) a Strassber-
get (Uthegy).
Harmadik egysege az utikalauz Budaors-
set foglalkoz6 fejezetenek Csik falut, va-
lamint a Csiki-hegyeket bemutat6 resz.
Ebben olvashatunk a Csiki pusztar61, a
Csiki csardar61 a Meszarosok utja men-

ten, mely "utols6 emkleke egy a torok
vilag alatt elpusztult kozsegnek."
A Torokugrat6r61 a kovetkezoket olvas-

hatjuk: "A csiki pusztat61 K-re emelke-
dik, (251 m). E.fele hirtelen esik ala az
ottani nagy kobanya fGggelyes, sot he-

Iyenkent athajl6 sziklafalaival a bicskei
orszagutra. A kobanya alatt meszkemen-
cek vannak."
YegGI a Huszonnegyokros-hegy lefrasa-
val es legendajaval zarul a kis kotet Bu-
daorsot ismerteto resze.
Kis toredeke csupan a teljessegnek
mindaz mit leirtam, ha a szaz ev elotti
Budaorsot szeretnenk a maga egesze-
ben megismerni. Remelem alert nem
volt hiabaval6 e kis utikonyv segftsegevel

vegigkalauzolni az olvas6t varosunk fold-
jen a centenarium alkalmaval.

Filipszky Istvan

penztar, gy6gyszertar, tuzolt6-, temetke-
zesi es onsegelyeza-egylet. Hataraban

nagy kabanya (a Torokugrat6n) es feste-
kagyagbanya van, mindketta a kozseg

tulajdonaban.
Budaors hajdanta val6szinuleg kun
arhely volt, a torok uralom alatt elpusz-
tult, meg 1737-ben is csak csekely falu
volt, mely csak kevesse! elabb telepftte-
tell nemet lakosokkal. Ekkor gr.Zichy
Peter orokosei birtak, kiknek varacsszeru
kastelyuk volt itt, kesabb az 6budai koro-
nauradalom kezere kerult. -1773-ban a

mercopaili merinotorzsjuhnyaj egy resze
az itteni koronauradalmi majorba tetet-
yen at, Budaors a magyar nemes juhte-

nyesztes bolcsajeve lett.
Vendegla: ozv. Stamler Ferenczne /Fa
utcza 201.sz. a., a kozseghazaval szem-
ben. (Korcsmak: Pecsics Lajos (Felsa fa
utcza 136.sz.) Winkler Jakab (Fa utcza
205.sz, szallas is), Herczog Antal, Gozo-
Jits Matyas, Herwerth Jakab paraszt-
korcsmarosok (kozseg vegen).
Posta es tavfr6 helyben: telefonosszekot-
tetes Budapesttel. Vasuti allomas hely-
ben 2 (Budaors es Budaors-megaIl6,
ut6bbi a Kamaraerda kozeleben, nyari
felteteles megaIl6).
Kozlekedes: a Magyar Kiralyi allamvasu-
ton.- Tarsaskocsi kozlekedes (Winkler
Jakab tulajdona, Fa utcza 205.sz.) a
favarossal: a tarsaskocsi az I.ker. Kriszti-
na teri Zoldfa vendeglabal indul.
Berkocsis: Winkler Jakab (Fa utcza
205.sz. a kozseghazaval szemben.)

Viteldfjak: Budapestre 6, Torok-Balintra
4, kamaraerdabe 2 korona."


