
Egy elfeledett helytortenesz
Emlekezes Lenart J6zsefre

Egy telepGles tortenete, kivalt ha annak
ot es felezer eves multja baseges targyi
es irasos dokumentumokkal igazolhat6,
szep feladatokat kinal a hely torteneszei
szamara. Megis, Budaorssel viszonylag
kevesen foglalkoztak. KozGluk kiemel-
kedik a tavaly decemberi szamunkban
bemutatott Hauser J6zsef, nyugalma-
zott iskolaigazgat6. akinek 1985-ben
megjelent konyve. a Budaorsl kr6nika
alapmu. Mellette azonban meltanytala-
nul kerult feledesbe egyik eladje, pon-
tosabban a nala fiatalabb munkatarsat
mindig elismera Lenart J6zsef.
Lenart J6zsef 1906-ban a Bodrogkoz
sziveben Kiralyhelmecen szGletett. asei
Szazadokra visszamenaen egyszeru
foldmuvesek voltak. a maga mar gyer-
mekkoraban megismerkedett a
mezagazdasagi munkak nehezevel. A
het testver kozGI csupan a lett ertelmi-
segi. Szeretett iskolaba jarni. Elsa tani-
t6ja tamogatasaval az elemi iskola be-
fejezese utan a hires diakvarosban, Sa-
rospatakon vegezte a gimnazium negy
osztalyat. Ugyancsak itt szerzett Nepis-
kolai Tanit6i oklevelet. Kesabb Buda-
pesten elvegezte a Gy6gypedag6giai
Tanarkepza Faiskolat. Negyvenket evet
toltott a pedag6gusi palyan. Tobb he-
Iyen tanitva mindig erdekladott a hely

jelene, multja irant. Buda6rsre 1974
oszen k6lt6zott. Faradhatatlan szorga-
lommal kezdett hozza a telepulesre vo-
natkoz6 irasos es targyi dokumentu-
mok gyujtesehez. 1960 6ta volt leve-
lezo tagja a Pest Megyei Hirlapnak, aha!
tobb mint sial tud6sitasa jelent meg.
Lenart J6zsef nyugalmazott iskolaigaz-

gat6ra, gyemantdiplomas pedag6gusra
egy olyan irasaval hivnam rei a mai fia-
talok figyelmet, ami 1977. IX. IS-en je-
lent meg az emlitett ujsagban.

F. I.

"Tegyuk k6zkinccse

Budaorson a J6kai MuvelcSdesi Hazban
muk6dcS nyugdijasklubban ismeretter-
jeszto eloadast tartott Hauser J6zsef
nyugdijas iskolaigazgat6 Budaors torte-
nete a honfoglalasig cimmel. A klubta-
gok nagy erdeklodessel figyeltek, amint
kozsegunk kr6nikair6ja az elcSadas
megkezdese elcStt t6bb cSsregi targyb61
percek alatt val6sagos kis regeszeti ki-
allitast rendezett. (...) A Hosszureten
szantas kozben sok ertekes penzdarab,
erme is elcSkerult. EzekbcSl szinten lat-
hattunk nehany darabot. Az egyik r6-
mai korb61 val6 ezustpenzen Antonius

csaszar kepe lathato, (",) Szerencsere
a budaorsi regeszeti leJetek nagy resze
mar a Nemzeti Muzeumban van, 1963.
oktober 3-an a Sasad Tsz f61djen a
traktor ekeje sok 6skori targyat fordi-
tott ki a f61db61. A szovetkezet ve-
zet6sege azonnal ertesitette az illeteke-
seket. A Nemzeti Muzeumbol szakem-
berek erkeztek a helyszinre. Megallapi-
tottak, hogy ezen a teruleten valamikor
romai telepules volt.
Az el6adassal kapcsolatban nehany
idos 6slakos szinten elmondta tapaszta-
latat. Voltak olyanok is, akik felajanlot-
tak, hogyha jarasunk es megyenk ki-
sebb-nagyobb telepulesehez hasonloan
-Budaorson is sikerulne arra alkalmas
helyen emlekszobat letrehozni, esetleg
egy uvegfalu szekrenyt biztositani. a
birtokukban lev6 regeszeti dokumentu-
mokat felajanlanak a gyujtemenynek.
Ezuton is felhivjuk a figyelmet (...) , ha
asas, szantas, vagy f61dmunkak k6zben
regmuJt id6k emlektargyaira lelnenk,
jelentsuk azt a tanacsnal.
Mentsuk meg es tegyuk k6zkinccse az
elmult korok embereinek eleter61 be-
szel6 targyakat!

Lenart J6zsef
Budaors, 1977."


