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Budaors
Araszolva helytortenetJ cikkeinkkel

az idOben. lassan elerkezunk a XX.
szazadhoz. Tekintsuk at az adatok
tukreben. milyen volt az elet szaza-
dunk elsa feleben a faluban. Ennek
bemutatasahoz az 1920-ban keszult
nepszamlalas fObb adataira. egy. a
harmincas evekben keszitett megyei
adatsorra. valamint az 1941-ben ke-
szult orszagos osszeiras kozsegunkre
vonatkozo fejezetere tamaszkodunk.

A kivalasztas nem veletlen. hisz ez a
harom leirasa a kozsegnek. mely meg
a szomoru emlekezetu kitelepites meg
nem zuzta szet a helyseg tarsadalmat.
meg nem bolygatta meg alapjaiban a
nemet telepesek altaI ket evszazad
alatt felepitett rendet.

Magyarorszagon II. Jozsef rendelte
el az elsa nepszamlalast. mely 1784-
l787-ig tartott. 1869-tol atlagosan
tizevenkent vettek fel ujra a lakossag
osszessegere vonatkoz6 adatsorokat
(1869.1879.1890.1990.1910.1920.
1930.1941.1949.1960.1970.1980.
1990).

Elsaadatsorunk Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun varmegye es Kecskemet tho jogu
varas adattarabol valo.

Budaors
Terulete: 5691 k. hold. Ebbol szan-

to: 4666. szolo: 562. erdo: 920. ret:
321. legela: 409. kert: 68. belteriilet:
359 k. hold. Lakossagszama az 1930-
ban lebonyolitott nepszamlaJas adatai
szerint 9006 fa. Ebbol fern: 4428. no:
4578. Osszevetve ezt a szamot az
1920-as nepszamlalasban jelzett
8200 favel. azonnal megallapithato.
hogy a lakossag lelekszama dinami-
kusan natt. Rovid ida alatt majd 10%-
kal (806 f6) emelkedett.

Vallas szerintJ megoszlas: R6mai
katolikus: 8769. reformatus: 167. evan-
gelikus: 51. gar. kat.: 2. egyeb: 14 fa.

Jollathato. hogy a lakossag elsopra
tobbsege ramal katolikus maradt im-
mar az 1720-as ujJatelepites ota. A
tobbi felekezet csupan minimalls let-
szammal kerult osszeirasra.

A kozsegen kivul. am meg annak
kozigazgatasi hatarain belul elok sza-
ma 1930-ban 250 fo volt. A felmeres
idejen Forgo Henrik toltotte be a fo-
jegyzai tJsztet.

IAz 1941. ~vi D~pszim1A1's adata!
Ajelenleva osszes nepesseg 9814 fa.

Huszonegy ev alatt tehat az osszlakos-
sag 1614 fovel novekedett. Az ossze-
iras reszletes. szazalekos bontasban
kozli a kulonbozo felekezetekhez tar-
tozo szemelyek szamat:
Romai katolikus: 9509 fa 96.9%
Gorog katolikus: 25 fo 0.2%
Reformatus: 213 fo 2.2%
Evangelikus: 45 fo 0.4%
Gorogkeleti: 6 fo 0.1% i
Unitarius: 9 fo 0.1% I

~

Baptista: 2 f6 0.1%
Izraelita: 5 f6 0.1 %
Egyeb ismeretlen: -O.()O/o
Nem Izraellta vallasu
zsid6: 1 f6 0.1%

Egyertelmu. hogy a kozseg az 1720-
as ujratelepites 6ta tulnyom6reszt ne-
met nernzetlsegu volt. J61 mutatja ezt
az alabbi adatsor:

A kozseg lak6inak anyanyelv
szerinti megoszlasa:

magyar: 1349fo 13.7%
nemet: 8449 fo 86. 1 %
szlovak (t6t): 14 fo 0.2%
roman: 1 fo 0.1%
bunyevac. sokac.
dalmat. Illir stb.: 1 fo 0.1%
egyebismeretlen: Ifo 0.1%

Nemzetiseg szerinti megoszl6.s:
magyar: 2569 fo 26.2%
nemet: 7243 f6 73.8%
szlovak: 2 f6
Magyarultud6
szemelyek szama: 7376 f6 75.2%
i Figyelemre me-It6. hogy anernzetiseg
szerinti megoszlasban a szamok mas
osszetetelt mutatnak. mint az anya-
nyelvi adatoknal. 2206 f6 magat ne-
met anyanyelvunek tekint6 vallotta
magatmagyarnernzetisegunek.

A k6zseg lak6inak osszetetelet mu-
tatjak az alabbi szamsorok:

Csaladi allapot:
Notlen: 2347 f6
ebbol 20 evnel fiatalabb 1894 f6
Hazas: 2314 f6
Ozvegy: 164 fo
Ferfiak osszesen: 4836 fo
Torvenyesen elvaIt: 11 fo
Osszes ferfi szama: 4836 fo
Hajadon: 2201 fo
Ebb61 15 evnel fiatalabb: 1371 fo
Nok 6sszesen: 4978 fo

Az 1941-es osszeiras tartalmazza a
lakasok adatait is. melyb61 ugyancsak
erdekes adatok vonhat6k Ie a kOzseg
szocialis helyzetere vonatkoz6an:

Lakasok adatat:
Lakott gazdasagi helyiseg: 15 db
Konyha szolgallakasul: 28 db

1 szobas konyha nelkul: 233 db
1 szobas konyhaval: 1623 db
2 szobas konyha nelkul: 12 db
2 szobas konyhaval: 625 db
3 szobas lakasok: 60 db
4 szobas lakasok: 18 db
5 szobas lakasok: 10 db
Vizvezetek van: 2l-ben
Villany van: 672-ben
Radio van: 224-ben
Arnyekszek: 33-ban
Helyisegek osszesen: 7838 db
Lakoszoba: 3372 db
Mas celra hasznalt
lak6szoba: 59 db
Ha16fulke. hall: 25 db
Cseledszoba: 19 db
Konyha: 2439 db
Konyha: 2439 db
E16szoba: 73 db
Eleskamra: 939 db
Furd6szoba: 39 db

Lathatjuk. hogy az atlagos budaorsl
lakosnak (csaladnak) egy es ket szoba
konyhas lakasa (haza) volt. mig a nyi]-
vanva16an luxusnak szamit6 3-4-5
szobas lakasok szama elenyesz6 (88).

Mutatja a kozseg v1szonylagos jO-
modjat. hogy Igen szegeny lakosokra
vonatkoz6 adat a sorban allg talalha-
to. (Lakott gazdasagi helyiseg. konyha
szolgallakasul.)

A puritan. penzt Igen megbecsul6
eletmodra utal a lakasok komfortfoko-
zatanak az esszeruseg hatarain beluli
volta.

Az adatokat osszegezve megallapit-
hato. hogy Budaors szazadunk els6
feleben jomodu. dinamlkusan fej16d6
kozsegvolt. Ezt a fej16dest torte megaz
1946-ban. majd 1947 -ben bekovetke-
zett kltelepites. megy megszuntette az
alapjatban egyseges falut. Megszun-
tette a ketszaz ev alattktalakult rend-
szerbe agyazodott helyi kulturat. a
falu meglev6 kuls6 es bels6 kapcsolat-
rendszeret. Letrehozta a vegyes etni-
kumu Budaorsot. mely mara vegkepp
elvesztette egyseges arculatat.
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