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BUDAORS MUL T JA
a regeszeti leletek tUkreben

irta: Mester Edit

Varosunk a Budai-hegyseg Szabadsag-hegy csoportja, a Csiki-hegyek es a
Tetenyi-fennsik kozOtt fekszik a Budaorsi medenceben.

Az elsO foldmuvelo, allattenyeszto csoportokra utal6 t3.rgyi emlekek a Me-
chanikai Muvek lak6telepenek epitesekor kerilltek elo. Az ujkokori vonaldi-
szes keramia nepenek telepiileserol sz3nnaz6 edenyek az i.e. 3500 korilli
idokbOl val6k.

A kesO rezkorb6l (i.e. 2700-2000) a badeni kultilra mediterran voruisokat
mutat6 nepessegehez kotheto urruit ismeriink a Tulipan utcab6l.

A bronzkorban a Budaorsi medencen athalad6 vizmosasok es arkok mel-
lett emelkedo alacsony dombokon megtelepedo nepcsoportok nyomait sza-
mos helyen talaltak meg. Kora bronzkori (i.e. 2000-1700) telepiilesrol szannazO
ooenyek a repiiloteren keriiltek elo. A kozepso bronzkorban (i.e. 1700-1300) a
Duna menten viragzb vatyai kultfua nepenek hasZII3lati tArgyai es urnasiIjai a
Hosszllreti- es a Budakeszi-arok menten lattak napvilagot. A vasUtilloIruis mel-
lett egy oogreben talalt, bronzkarperecekbOl es korongdiszekbOl a116 kincslelet
a legertekesebb koziiliik. Ugyanitt a kesoi bronzkorban (i.e. 1300-800) virag-
zO nagy muvelOdesi egyseg, az urnamezOs kultilra nepenek temetojere buk-
kantak a regeszek.

A r6mai korban is folyamatosan lakott volt a Budaorsi medence. Tobb
epiiletbOl al16 villaegyiittes es a hozzli tartozO kelta eraviszkusz telepiiles
maradvanyai a KaInaraerdoben keriiltek elo. Egy osszetOrt hombarban 2234
emst ermebOl al16, a III. szazad kozeperol val6 kincslelet tanuskodik a bar-
bar tamadasokt61 veszelyeztetett lakosok eleterol.

A Narcisz es a R6zsa utcaban, valamint a KaInaraerdoben talaltak
kesOr6mai sirokat, a SzOlohegyen pedig szepen faragott sirkoveket.

A romaiak valilisi szokasaihoz kapcsolhat6 feliratos kOemlekeket oriznek a
Magyar Nernzeti Milzeumban. A budaorsi SzOlohegyrol meg a mUlt szazad-
ban kerillt elo egy Mithras-szentelyhez tartozO, bikaoles-jelenetet abrazo16
dombormu, amelyet a mellette talalt olt3.rkovek felirata szerint az albertfal-
vai legi6s tabor ket katoruija 2l3-ban allitott rei. Ez a kultusz Perzsiab61
szlirmazott es ffileg a katonak kozOtt terjedt el. Mithrasz a feny istene volt,
aki alland6 barchan allt a sOtetseg gonosz fejedelmevel, akit bika kepeben
abrazoltak. Ez a miszteriumkultusz is a lelek megtisztulasat es az orok elet~
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remenyet kinAlta tel a beavatottjainak. Egy masik istenseg, Silvanus III. sza-
zadi oltarkOve snnten a Srolohegyrol keriilt a milzeumba. 6 a helyi kelta
lakossag koreben igen nepszeni, a merogazdasagot, erdot, vadaszatot es
termekenyseget veda istenseg volt.

A romaiak kivonulasa utan a hunok, majd rovid ideig gennan es lango-
bard torzsek vettek birtokukba a komyeket. A tartosan megtelepedett avarok
emleket az autopaiya mellett feltart temetojOk orizte meg.

A honfoglalast koveto idokben egy magasrangn katonai vezetot temettek el
a TUzk5-hegy oldalaban. A Naphegy utcaban megtaialt csontvaza mellett
szablya, ovveretek, nyilhegyek es loszerszamok fekUdtek. Tole oem messze
egy noi sirra is rabukkantak a regeszek. A XI. szazadb61 is ismeriink egy noi
sift a Csap utcib6l. Hajkarik3t, gyfiriiket es egy karperecet viselt a halott az
utols6 utjan.

Budaors jelenlegi kongazgatAsi hatAran belill a kozepkorban negy onAllo
telepilles letezett. A mai ofalu helyen Ors, a Huswnnegyokros-hegy oldalan
Csik, Horhi falu pedig a mai Kamaraerdo teriileten volt talalhato. Bobald
falu nyomait a regi lakotelepi teniszpaiya helyen talaltak meg a regeszek.

Ors tiJrlenele 1720-ig

Ors (Ewrs, Wrs, Buda-EOrs ) a honfOglalast kovet5en mar lakott telepilles.
A srolotermelo Pilis megyei falu kora kozepkori torteneterol keveset tudunk.
Neve torzsnevbOl, megpedig a honfoglalast megelozOen a magyarsaghoz
csatlakowtt Mrom kabar torzs egyikenek neveMI ered. A terfileten a Nana-
Beszter nernzetseg volt a birtokos.

Az Orsre vonatkozO els5 irasos emlek IV. Bela kiraly 1236-ban kelt okle-
vele, amelyben a kelenf"6ldi Szent Gellert egyhazat, a hozz3 tartozO orsi
Szent Marton es a sasadi Szent Andras kApolnaval egyiitt a belakUti cisz-
tercita monostomak adta. Az biztos tehat, bogy mar a fenti oklevel kibocsa-
rasa elott a falu templomos heir volt. KApolnaja kiralyi kApolna volt, ami azt
jelenti, bogy kAnonjogilag oem tartowtt a kozvetlen felettes egyhAzi hatosag
ala, igy az itt beszedett tized az esztergomi erseket illette. A veszpremi piis-
pOk ez ellen tiltakowtt, es ezzel kezdetet vette az evszazadokig elhUz6do

"Sasadi tizedper".
A kozepkori templom aiapfalai 1725-ben meg lathatOak voltak, kOveit a torok

idokben BudAra vittek. A XVIII. szazad elejen talalt kozepkori alapokon
epillt fel1738 es 1752 kozOtt az 1801-ben kiMvitett mai templom. AXI-XIl.
~ templom egyik szepen famgott oszlopffijet snnten a Magyar.-Nemzeti
Milzemnban.6r'iJk.
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Ors faIut az eravis71ruszokt61 kezdve a fejlett szOlokultUra jellemezte. Ok-
levelek tanusaga szerint Sz3mOS budai polgarnak volt itt szOloje. A telepUles
fejlooe~t nagyban elosegitette, bogy rajta haladt keresztfil a Meszarosok
utja, amelyen a delnemet varosok piacaira hajtottAk a kor Magyarorszaganak
egyik leghiresebb kiviteli termeket, a labon hajtott szarvasmarhat. igy nem
veletlen, bogy a XVI. szazadi adoosszeirasok aIapjan a faIu a kiemelkedOen
magas jOvedelmu helyek koze tartozott.

1596-ban valt lakatlanna a telepUles, amikor PaIffy Mikl6s esztergomi
varkapitany egyetlen ejszaka aIatt Ors es Keszi teljes lakossagat, 755 embert
atkoltoztetett Esztergom es ErsekUjvar koze. 1606-ban a kitelepitettek egy
resze visszatert ObudAra.

1686-ban a torok elleni felszabadit6 harcok igen hevesen folytak kornye-
ktinkon is, erre utal a varosunk hatardban cill6 szikla Torokugrat6 elnevezese.

A h6doltscig utan Ors es Csik pusztakat 1695-tol kezdooOen a foldbirtokos
Zichy Istvant61 a tabani racok bereltek, akik magas szinvonalu mezOgazda-
sagi kultilrat honositottak meg az addig lakatlan, elvadult teriileten. KesObb
Budakeszi, Budaors es Csik birtokokat Zennegg kamarai elnok berelte 1719-
ig, amikor is gr6f Zichy Peterne gr6f Berc~nyi Zsuzsanna valtotta vissza a
teriileteket es nemet csaladokat telepitett Ie.

Csik falu tortenele

Csik (Csek, Chek, Cheek) falu kora Arpad-kori telepiiles volt. Hajdan egyike
a Buda komyeki szOlornfivelo falvaknak. Neve szernelynevool ered.

ElsO adatunk 1296-001 val6 es a helyseg ternplomara vonatkozik, amely-
akarcsak Orse -kir31yi upolna volt es az esztergorni ersekhez tartozott. A
"Sasadi ti:zmperren" a csiki plebanos is resztvett. A kozepkori templorn aJapfulai
1725-ren rneg latszottak, koveit korabban a torokok Budara szallitottak.

A falu a Budakeszi-arok (Csiki-patak) ket partjan teriilt el. Lak6i a hegy-
oldalakon szOlotermesztessel, allattenyesztessel es Ioldmfivelessel foglalkoz-
tak. Okleveles adatok szerint szamos budai polgamak volt itt szOloje es k6-
baza.

A falu a torok kor elejen elneptelenedett. Ez az allapot azonban nero tar-
tott sou. 1559-ben mar 32, 1562-ben pedig 22 ad6fizeto lakosat irtak ossze.
Egy tatar pusztitas utan 1566-ban vaIl lakatlanrui.

A torok h6doltsag utan mar nero szerepel onaII6 telepiileskent, Budaors
pusnaja lesz es rnezOga74:Jcsagi rnfiveles ala veszik a teriiletet.

Emleket a Csiki-puszta es a Csiki-hegyek onztek rneg.
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Horhi falu tonenete

Horhi (Horhy) a kozepkorban viragz6 teleptiles volt a mai Karnaraerdo terti-
leten. Egyes feltetelezesek szerint az Apa comes altai alapitott kanai apat-
sagnak volt a jobbagyfaluja a XII-XIII. szazadban. Elsa okleveles emlitese
egy birtokperrel kapcsolatban 1300-001 va16. Templomos heir volt, plebano-
sanak neve l334-ben szerepel eloszOr egy oklevelben.

A teleptiles es a temeto nyomaira a Kerteszeti Egyetem
torzsgyiimolcsOseben bukkantak a regeszek. Az Arpad-kori sirokool es az
eptiletek omladekkal boritott falai mellol gazdag leletanyag keriilt elo. XII-
XVI. szazadi cserepek, vasfilrgyak, teglak es penzek bizonyitjak art, bogy a
teleptiles folyamatosan lakott volt. Errol tanuskodik a birtokosaihoz kapcsol-
hat6 Sz3.mOS oklevel is.

A falu udvarhazAt l519-ben emlitik, ez val6szinUleg megegyezik azzal a
Rudera Castellinek nevezett negyzet alakU eptiletmaradvannyal, amely Bu-
daors l766-ban keszitett terkepen szerepel. A teriileten talalt kozepkori teg-
la- es tetOcserep-maradvanyok csak megerositik ezt a feltetelezest.

Horhi a torok kor legelejen valhatott lakatlanna, melt a kesobbi osszeira-
sokban mar pusztakent szerepel. A XVIII. szazadra mar emleke is teljesen

elen):'eszett.

Bobald falu tortenete

KOzepkori kOzseg a mai BudaOrs kOzigazgatAsi hataran beliil. Emleket egy
1348-1>61 s:lArrnaz6 oklevel, valamint az 1559. evi tOrOk ossreIras tartotta fenn.

TOrteneterol mas adatot nem ismertink, csupan annyi sejtheto, bogy a falu
a TOrOkugrat6 kOmyeken tertilt el. A Pest Megyei MnzeUffi regeszei a lak6te-
lepen levo regi teniszpalya alatt kOzepkori telepiiles nyomait tartak rei. Ez
azonosithat6 Bobalddal.
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BUDAORSTORTENETENEK
KRONOLOGIAJA

Id6torteneti attekintes a kezdetekt61 1719-ig

irta: Filipszky Istvan

I.e. 3500 koral
A kokorban elt vonaldiszes es zselizi kultilra nepeinek telepulese jon letre a mai

Mechanikai Miivek lak6telepenek kornyeken.

I.e. 1900-800 kOzott
Bronzkori nepesseg Budaorson. Emlekeik: erooitmeny nyomai a Torokbalint-
Hossmreti-arok deli partja felett emelkedo dombon. Jelentos szamban ekszerek es

hasznalati targyak a Kalvaria-dombon, valamint a Budakeszi-arok nyugati oldalAn
emelkedO dombon. Az urnasiros kultilraban elt nep temetojet feltartak.

Az i. e. VI. sztizadhan
A mai fovaros kornyeken megjelennek a del-orosz sztyeppekr6l nyugat fele vAn-

dorl6, preszkita miiveltseget hordozO torzsek. Videknnkon az els6 nepesseg, akik
eszkozeiket es fegyvereiket is vasbOl keszitik.

Az i. e. IV: szazadhan
Videktinket elerik a Nyugat-Eur6pab6l keletre vAndor16 kelta torzsek, amelyek

ratelepednek az itt elo illirekre.

Az i.e. I. szazadban
A kelta eredetii eraviscus torzs tagjai telepulnek tart6san Budaorson. Nevukhoz

ffizOOik a szOlotermesztes meghonositilsa. Lak6helyiiket a Kamaraerdoben taIjak rei.

Az I. szazad elejen
A r6maiak megtelepedese Budaorson. Telepulesuk tobb mint 100 ezer m2-re

teheto. Fejlett mezOgazdasagi kultlirat honositanak meg a kornyeken is. Hazaik a

kor legfejlettebb szinvonalan allnak. Telepulesunkon ket 6rtornyot is epitenek,

amelyek beletartoznak a limes vedelmi vonalaba.

81-96. kozott
Domitianus csaszar elrendeli, hogy Pann6niaban -az aquileiai borkeresked6k
erdekeinek vedelmeben -a muvelt szO16k relet ki kell irtani es helyukbe gaboruit
kell vetni.

213-ban
Mithrasz-szentely epul Budaorson.
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252-ben
A kvad es SZAnnata betoreskor r6mai tulajdonosuk 2234 db ezUstennebOl al16

kincset rejt el KamaraerdO teruleten.

317-397. kozott
Ez idoben elt a kozepkor egyik legnepszerubb szentje Marton. Eletenek magyar
vonatkozasai miatt az Arpad-korban sok egyhaznak a vedoszentje. Az orsi kiralyi
kapolnat is az 0 tiszteletere szentelik reI.

A Ill-IV: szazadban
Ujjaeled a 252-ben korUI elpusztitott r6mai telepules, amely a r6maiak kivonulasa-

ig lakott marad.

Az v: szazadban
A szazad elejen mai varosunk terulete negyedszB:l1l.dra a hunok uralma ala kerul.

A VI. szdzad elsll feleben
Rovid ideig gepida, majd langobard torzsek veszik birtokba a kornyeket.

A VI-IX. szazadok folyamtin
Avarok elnek a mai Budaors terweten. Emlekok az 1992 oszen feltart avar temeto
alapjan rekonstrualhat6. Jelentos a sz6lokulturajuk.

A IX. sztizad elejen
Karoling fennhat6sag ala kerw a kornyek.

900-904. kozott
Budaors terwete Kurszan kende birtokaihoz tartozik. A helysegben a Tarjan torzs

tagjai telepulnek meso

904-907. klJzott
Budaors Arpad fejedelem birtokAba kerul, aki a kabarok Ors torzsenek ~ait telepiti
Budaorsre. Kurszan kende tOrzset szettelepitik az orszag esZAkkeleti reszeben.

A X sztizad elejhb1
A mai Budaors kornyeken e korban a kovetkezo falvak teriilnek el: Aronfulde,

Nevegy, Kemecse, Kana, Felkesz, Alkesz, Sasad, Eben, Toroogy. Nehanyevvel
ezelott egy ebbOl az idobOl szannaz6, honfoglalas kori sir kerult felszinre a TUzko-

hegyen .

A XI. sztizad elejen
Felepw az elso orsi katolikus templom, Szent Istvan "Minden tiz falu epitsen

templomof' torvenye alapjan.

1046. szeptember 24-en
Szent Gellert puSp<>k utols6 utja martirhalala elott, Fehervarr61 kiindulva Di6sdon
keresztUI a mai KamaraerdOn, majd BudaOrsOn at vezet BudAra.

10



A XI. sztizad vigen
OrsOn felepill a kiralyi kapolna. Ved6szentje Szent Marton. Ezzel parhuzamosan a
mai l-es posta helyen felepill a kiralyi udvarhaz.

A XI-XII. sztizadfordulojan
Ekkor keszul a "budaorsi ko", mely a budaorsi kiralyi kapolnat disziti. A farag-
vany a mwt szlizad vegen keruIt a Magyar Nemzeti Mlizeumba.

1140-1150. kiJziJtt

A Becse-Gergely nembeli Apa comes megalapitja a kanai bences monostort,
amelynek birtokai a mai Kamaraerdo komyeken, az akkori Nevegy szomszedsaga-
ban vannak. Egyes feltetelezesek szerint Horhi falu a kolostor jobbagyfaluja volt
az l240-es evekig.

A XIII. sztizadban

A Nana-Beszter nemzetseg birtokos OrsOn.

1225. korul

Ekkor kezd6dik a "Sasadi tizedper", amely l845-ig tart, a sasadi, nevegyi, orsi es
a csiki sz6l6k dezsmajlinak megszerzeseert.

1236. augusztus 29-en
R6bert esztergorni ersek IV. Bela kiraly keresere a belakuti ciszterci ta apatsagnak
adja a Sasad-i Szent Andras kapolnat es az Ewres-i Szent Marton kapolnat, Kelen-
fold dezsmajaval egyiltt.

1242.januar 6-7-en
A tatar hordak atkelnek a Dunan, lerohanjak 6budAt, majd a kornyek kisebb
templomos helyeit, koztok Csikot es Orsot.

1243. augusztus 15-en
IV. Bela kiraly a belakuti apatsagnak adott birtokok kozott felsorolja az Ewrs-i
Szent Marton egyhaz es a Sasad-i Szent Andras egyhaz tizedet.

1265. szeptember 13-an
IV. Kelemen papa megerositi IV. Bela kiraly es Benedek esztergorni ersek rendel-
kezeseit, koztok azt, hogy Wrs Szent Marton egyhazanak kegyUri es beiktatlisi
joga a belakuti apatsagot illeti.

1265. szeptemher 17-en

Beftalan papai kaplan atirja IV. Kelemen papa 1265. szeptember l2-i oklevelet,
amelyben tObbek kOwtt Wrs Szent Marton egyhazanak kegyUri jogaban a belakliti
apatsagot megerositi.



1269-ben
IV. Bela kiraly visszaadja az l>rsi templomot a veszpremi pusp<>ksegnek.

1278-1300. kozott
Rudolf budai polgar, majd fia Mikl6s birtokos Horhi faluban.

1282-ben
Erzsebet kiralyne megerosfti, hogy a Telky-i Szent Istvan monostor apatja, Janos a
Kechkekyvrs falu teruleten levo Peslev hegyen egy sz6lot -mely hataros Izsep
fiainak, Fabiannak es Demetemek, valamint Perk fia Jakabnak sz6lojevel -a
buda-als6varosi Sink fia Palnak 3 es fel markaert eladja. Az eladasnal jelen van
Lampert kurialista, Krachyn, Mogh es Lorinc fia Peter jobbagyok.

1290-ben
A felhevizi konvent elott Orsi Bybos Janos fia Mihaly es testverei a Thusman-
hegyen levo sz6lojUk relet, mely hataros Gerlakkal es Creynfelddel, 20 markaert
eladjak Andras buda-als6varosi polgamak.

1295.junius 15-en
Buda yaros hat6saga e16tt Benedek veszpretni pusp<>k S. Andreas es S. Jacobus,
valatnint a budai tizedkesbOl Kezu, Vrsy, Neek es Thaten 1295. evi valamennyi
dezsmajat Prenner Kunch mestemek es Morthan Hermannak 140 markAert berbe
adja. Az l>sszeget harom reszletben tartozik fizetni: Marton (november l8-an),
Maria tisztulasa (februar 9-en) es Gyl>rgy nap nyolcadan (mlijus I-jell).

1296. auguszlus I-jen
A veszpretni kAptalan elott egyfelol a veszpretni pusp<>k, masfelol Pal Vrs-i,
Mikl6s Chek-i es Janos Kezu-i plebanosok megegyeznek, hogya tizedet az eszter-
gotni kAptalannak fogjak beszolgaltatni, s fgy a puSp<>k a felsoroltakkal szembeni
pereben visszalep.

1298. nuijus 9-en
Benedek veszpremi puspl>k es a belakuti apatsag kl>wtt a tizedszedes joga miatt,
Lodomer esztergotni ersek rendelkezesenek megfelelOen kijell>lik az eskutarsakat: "P.
Wrs-i pap, Pal es Gyan Echy-i polgarok, Kezeu Hench, Newee-i Tomas es samuel."

1300-ban
Istvan comes alorszagbfr6 az erdelyi Szent Mihaly egyhazi kAptalanjanak vissza-
fteli a Pilis megyei Hurhy birtokot, amelyet nehai Rodolphus magister budavari
polgar 22 esztendon at, egeszen elete vegeig birtokolt es jelenleg fia, Mik16s tart
kezeben. Miutan ez haromszori felsz6litasra gem tudta oklevelekkel igazolni azon
allitAsat, hogy apja Hurhy harmadat csere, harmadat vetel, harmadat pedig (IV.)
LAszl6 kiraly es felesege, Erzsebet kiralyne adomanyab6l jogosan birtokolja, a
pervesztes Mikl6st l>rl>k hallgatl\.ssal sujtja.
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13 OO-tol kezdifdifen
Az erdelyi kliptalan birtokos Horhi faluban.

1319. november 25-en
Istvan veszpremi pilspC>k tobbek kozott Ferenc Sasag-i es Pal Vrs-i plebanosokat
kikozositi, minthogy az esztergomi erseknek vetettek ala magukat, s a Vrs-i tized-
kerulet puspC>ki es kaptalani tizedet lefogialtak.

1320-ban
Istvan veszpremi pilspC>k, helybeli orokos ispan es kiralynei kancellar az egyhaz-
megyejebe tartoz6 Segusd-i, Lueud-i, Sasag-i, Wrs-i es Cheyk-i egyhazak papjait
meginti, mert nem fizettek meg a visitatio cimen jar6 procuratio-t, s az esztergomi
ersekjoghat6saga ala helyezkedtek, es az Wrs-i es Sasag-i pedig ismetelten lefog-
lalta a ket kerulet tizedeit is, e~rt a megintes utan kikozositi oket.

1321. elejen
Orson Adam new plebanos mUkodik.

1321. november 17-en
XXII. Janos papa utasitja a pecsi pilspC>kot, folytasson Ie vizsgalatot Ferenc
Sasagh-i, Mikl6s Cheyk-i es Pal Wrs-i plebanos ellen, akik az esztergomi ersek
joghat6saga ala vetettek magukat.

1321. november 21-en
XXII. Janos papa Laszl6 pecsi puspokhoz: Mivel Pal Wrs-i, Ferenc Sasagh-i es
Mikl6s Cheyk-i plebanosok egyhazmegyejiikbOl kiszakadva az esztergomi ersek
jOghatosaga ala helyezkedtek, nem fogadjak Istvan veszpremi pilspOk visitatio-jat
es az erte jaro procuratio-t nem fizetik meg, ezert a papa a pecsi puspC>kot bizza
meg az Ugy elbiralasaval.

1322. mdjus 10-en
Laszl6 pecsi puspC>k Pal Wrs-i es Ferenc Sasagh-i plebanosokat XXII. Janos papa
1321. november 21-i parancsara megidezi, mert Istvan veszpremi puspokkel

szembeszegultek.

1326. nuircius 14-en
A budai kaptalan I. Karoly kiraly februar 17-en ke1t parancsara a pecsvaradi kon-
vent es NeYgh-i Andras fia Mikl6s kozotti birtokperben elvegzi Neuygh es Sasad
hataIjarasat. (Az okleve1 OrsOt is emliti az Orsre veZ.eto lit kapcsan.)

1327.februdr 4-en
Mikl6s gyori, Csanad egri es Laszlo pecsi pUspC>kok bizonyitjiik, bogy tobbek
kozott Wyssegrad, Wrs, Cheyk, valamint a Nagyszigeten levo egyhazakat az esz-
tergomi ersek jogtalanul foglalta el, s ezert a veszpremi pUspC>k perbehivta, az
ersek azonban a fogott birak osszemvasat halogatja.
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1332-to11337-ig
A papai tizedjegyzek alapjan a papai tizedszed6k feljegyeztek a templommal bir6
kozsegeknek, a templomok ved6szentjenek, valamint a plebanosoknak a nevet
azzal egy1ltt, hogy bevallasuk szerint mennyi volt a templom jovedelme, amely
ulAn a papanak tizedet kell adniuk. Wrs: Az esztergorni f6egyhazmegyehez tarto-
zik. A plebAnos neve Mihaly. Jovedelme 20 marka, ad6zik 2 markat. Chic: A
veszprerni pfispOkseg budai f6esperessegehez tartozik. A plebanos neve Mikl6s.
Fizetett 5 garast. Horky: A veszprerni pilspOkseg budai fOesperessegehez tartozik.
A plebanos neve Pal. Fizet 4 garast.

1334-ben
Horhi falu templomanak els6 okleveles emlitese. Pal Horhi-i pleoonos 4 garas
papai tizedet fizet.

1335.julius 6-an

I. Karoly kinily j6vahagyja, hogy Wlweng budai polgar leanyara, Margitra, Polyan fia
Peter felesegere hagyornanyoZlB H wrhy, T amok es Scenersebeth birtokait

1340. majus 15-en
XII. Benedek papa meghagyja a csazmai prepostnak, hogy a veszpremi pilspOknek
Wrs, Sasagh es Chek plebanosai elleni pereben a fellebbezes kizarasaval hozzon
iteletet

1346.junius 16-an
Buda yaros hat6saga el6tt Tottos, Wyssegrad vamagya, ajt6nal16 mester -mint-
hogy fia Mikl6s Veydner Hanus leanyat, Katalint felesegill vette -400 forint
ertekll naszajAndekot ad. Hanus pedig hAzat, Cheek faluban ket, Kereked sz616he-
gyen pedig egy swl6t.

1347. december I-jen
Csanad esztergorni ersek Janos veszprerni pilspOknek Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebAnosok elleni peret 1348. november 25-re halasztja.

1348-ban

Szechy Peter mester es fia Mikl6s birtokos Bobald faluban.

1349. mtijus 6-an

Janos gomori f6esperes, esztergomi helynok Janos veszpremi pfispOknek Mihaly
Vrs-i es Benedek Sasad-i plebanosok elleni peret a kiraly visszaterte utani tizen-
otodik napra (majus 28-ra) halasztja.

1349.junius 2-an
Janos gomori f6esperes, vicarius, Janos veszprerni pfispOknek Mihaly Vrs-i es
Benedek Sasad-i plebanosok elleni peret Marton nyolcadara (november 18-ra)

halasl1ja.
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1349. julius 3-an
Az esztergomi kaptalan elott Janos veszpremi pusp<)k tilffikozik az ellen, hogy
Mihaly Vrs-i es Benedek Sasad-i plebanosok elleni pereben a csalfa pr6katorok
mesterkedesei kovetkezmenyekeppen oktalan halasztasok tOrtennek.

1350. majus 6-an
Mikl6s esztergomi ersek Janos veszpremi pusp<)knek Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebanosok elleni peret Janos nap nyolcadara (julius l-jere) halasztja.

1352. tiprilis IS-tin
A budai kaptalan Adam Kezu-i, Lokos Alba-i, Mihaly Wrs-i, Jakab Cheeki-i,
valamint a szentjakabfalvi es a sasadi plebanos keresere atirja a veszpremi kapffi-
Ian 1296. augusztus l-i oklevelet, amely szerint Kezu, Wrs, Cheek, Fejeregyhaz,
Szentjakabfalva es Sasad tizede az esztergomi kaptalant illeti meg, s a veszpremi
pfisp<)k a nevezett plebanosok elleni peretol visszalep.

1354. mdjus 13-tin
Ylkanoi Peter kaplan es Ugyhallgat6 -Janos veszpremi piisp<>k panaszara -a
veszpremi, fehervan es pozsonyi prepostot utasitja, bogy Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebanosokat a Szentszek ele idezztk.

1357. augusztus II-en

Seyfryd pannonhalmi es Henrik Pylis-i apat felsz6litja a fehervari kaptalant, bogy
Janos veszpremi pfisp<)knek Mihaly Vrs-i es Benedek Sasad-i plebanosok elleni
pereben tanUkat idezzen meg es hallgasson ki.

1357. augusztus 24-en
A fehervan kaptalan Seyfryd pannonhalmi es Henrik Pylis-i apat 1357. augusztus
II-en kelt felkeresere a veszpremi pusp<)knek Wrs es Sasad plebanosai elleni
pereben Istvan Kezy-i, Janos Pechel-i, Pal Newegh-i Szent Jakab egyhaz plebano-
sat es masokat, mint tantikat augusztus 25-re Tatara megidezi.

1365. tiprilis 4-en

Bosquetoi Bernat papai ugyhallgat6 iteletlevele. Laszl6 veszpremi pusp<>k es
kapffilanja a papai kUria elott azza1 vadolja Adam Wrs-i plebanost, bogy 1358-ban
-vilagi hatalom igenybevetelevel -az emberemlekezet 6ta a piisp<)ki
mensahoz tartoz6 Als6 es Felso Kezew-i tizedeket a sajat reszere lefoglalffi.
VI. Vince, majd V. Orban papa rendeletere az ugy az auditor ele kerult, aki a felek
altaI bemutatott oklevelek es kihallgatott tanUk vallomasiJ.r6l kesZillt jelentes
alapjan a tized 3/4 reszet a pUsp<)knek, lIS-at a kaptalannak, lIS-at a plebanosnak
itelte meg, akit az altala szedett tobblet visszawritesere is kotelezett.

1390. szeptemher II-en

Zsigmond kiraly Sasad es Wrs egyhazat az esztergomi kaptalannak adja.~

15



1391. szeptember 14-en
IX. Bonifac papa hozzajarul, bogy a gyer lakossagu Sasad es Wrs kegyUri jogat

Zsigmond kiraly az esztergomi erseksegt6l elveve az esztergomi kaptalannak adja.

1395. aprilis 29-en
Zsigmond kiraly meghagyja az esztergorni kaptalannak, bogy Wrs es Chyk nepei-

t6l 6si kivaltsagai alapjan ne meIjen tizedet kovetelni.

1396. februtir 28-an
De ponto Antal papai vicarius, sebenicoi pQsp<>k az esztergorni kaptalannak Weres
Janos, Swcz Demeter, Pathkan Miklos, Cheyk-i Nikus es Buda-i Meszaros Deme-

ter Wrs-i hospesek ellen a Vrs-i hegyen lev6 szO16k dezsmajanak megtagadasa
miatt inditott pereben -habar az alperesek Zsigmond kiraly 1395. aprilis 29-i

oklevelet mutattcik be -a dezsma tovabbi fizeteset iIja e16.

1397-ben
Az esztergorni kaptalan 1397. evi Canonica visitatio-jaban talalhatok Pest megye-
re vonatkoz6 adatok. DunantUli falvak: Damas, Barathy, Saagh nevl1 fold, Sasad,

Ewrs bortizede Zsigmond kiraly rendelkezeseb6l az esztergorni kaptalane, amely-
b6l bizonyos reszt kap a plebanos. SzabAlyozott prepostsagok: Sambok, Chewth.

Apatsagok: Thelky, Wissegrad melletti Szt. Andreas.

1400. majus 1-jen
IX. Bonifac papa meger6siti Zsigmond kiraly ama rendelkezeset, amely szerint
Sasad es Wrs plebaniainak kegyurasagat az esztergomi kaptalannak adta.

1404. tiprilis 4-en
Buda eloljarosaga e16tt KeszOi Peter polgar adossagai fejeben az ormeny Marton-
nak adja szQret idejeig Chek-i swllejet azzal a kotelezettseggel, bogy az ott termett

borat, s esetlegesen magat a szO16t is csak neki adhatja el.

1420-ban
Jakab budai polgar es Cap-i MiklOs fia Andras ozvegye Anna birtokos Ors faluban.

1421. augusztus 17-en
A fehervan kaptalan e16tt Gyulai Istvan fia Mihaly -tobbek kowtt -Horhi es
TArnok felereszet testveri szeretetb6l atengedi n6verenek, Dwskow-nak, Somi

Andras fia Tamas felesegenek.

1424. december 3D-tin

V. Marton papa utasitja a becsi es a pannonhalrni apatot, bogy er6sitse meg Zsig-
mond kiraly ama intezkedeset, amely szerint Vrs es Sasad plebaniak ter1.ileten a

tizedet az esztergorni kaptalannak kell fizetni.
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1435. aprilis 24-en

Mikl6s buda-als6varosi plebanos felsz6litja Agoston pesti plebanost, bogy a
sasadi tizedper !lgyeben hallgasson ki tanUkat -tobbek kozott -Tekel-rol Ist-
van Lorincet, Wrs-r61 L6rinc fia GyorgyOt, Zenthe Imret es Bethes MAtyAst,
Sambokr61 Balmt.

1435. aprilis 29-en

A sasadi tizedperben tanllkent kihallgatjak Bethes Matyas orsi lakost. Ugyancsak
ekkor hallgatjAk Orsrol LOrinc fia GaSpArt.

1437. jUnius 30-an

Bathori Gabor orszagbir6 bizonyitja, bogy az esztergomi ersek es Mar6thi Janos
fia LAszl6 kozotti perren Budaors, Zsambek es Anyas kozti hatArt bejartak. (Egyes
feltevesek szerint az oklevel nero a mai Budaorsre vonatozik -bar kibocsajt6
helykent ezt jelzik -, hanem a Zsambek mellett valamikor letezett, az6ta kihalt
ugyancsak Ors nev1l telepUlest.)

1464-ben

Orson ekkortajt az esztergomi ersek Chudor nev1l praedialis nemesei elnek.

1466-ban

Vardai Istvan kalocsai ersek birtokos Horhi faluban.

1467-ben

A Serkei L6rAntfi es a Szapolyai csaladok birtokosok Horhi faluban.

1469-ben
Ekkor csatolja BudAhoz Matyas kirAly az immar elneptelenedett Sasad kozseget,
Budaors keleti szomszedjat.

1478-ban

Az oklevelek Horhi falunAl Janos pleOOnost emlitik.

1487-ben

Szecsi Janos birtokos Horhi faluban.

1507-ben
Hassaghi Istvan ozvegye Katalin (akkor Krass6f6i OrbonAz Gyorgyne) birtokos
Horhi faluban.

1513-ban

PelsOci Bebek Janos neje (Somi J6zsa leanya), valamint Somi J6sa Gaspar es
Somi Katalin birtokosok Horhi faluban.
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1518-ban
Vasdinnyei Vas Matyas (Somi Dorottya felje) es Hedervary Istvan (Vasdinnyei
Vas MAtyas veje) birtokosok Horhi faluban.
Akoshazy SArkAny Ambrus birtokos Horhi faluban.

1520-ban
Hedervary Ferenc birtokos Horhi faluban.

1525-ben

A Pemffiinger-Gallinczer csalad ezevi szamadAskonyve felttlnteti a budai sz(lret
idejet, arnely szeptember 12. es 19. koze esik.

1526. eliftt

Biro 0r00n es Bir6 MihAly koznemesek tOldet es swIat birtokolnak Csik faluban. A
mohAcsi csata utAn a dUlo torok hadak mindkettajuket csaladjukkal egyillt kiirtjAk.

1527. december 5-in

I. Ferdinand kiraly Szapolyai Janos kiraly ket hivenek tulajdonaban leva birtokait,
koztiik ket orsi swIat Myhalewyth Peter fiainak, Janosnak es Andrasnak adja.

1528-ban
ZiOdi Kozar Miklos volt visegradi varnagy birtokos Csik faluban, miutAn
I. Ferdinand nehai Bir6 Orban es Biro Mihaly kahAzat adomAnyozza neki.
Batthany Bendek es Bakyth Pal birtokosok Horhi faluban.

1541. ellitt
A budai papok (?) majorsagatjelzik Horhi faluban.
Korcsolas Peter budai tanacos birtokos Horhi faluban.

1541-ben
BudAt a torokok elfoglaljAk. Letrehozzak a budai szandzsAkot, arnelyhez Ors, Csik,
Horhi es Bobald is tartozik.

1546-ban

Horhi falut lakatlankent iljAk ossze. Ajovedelem a tizedekbOl: a bUzatized 10 kile,
a keverttized 10 kile es a szenatized 50 akcse.
A torok osszeirasban Csik falu pusztakent szerepel.
Ors falu 3 f6 adoz6 lakossaggal szerepel ugyanitt.

1550-1554. kOzott
01ah Miklos esztergomi ersek ekkor iratja ossze birtokait. Az osszeirasban Buda-
ors is szerepel, ahol a kovetkezO new egyhazi nemesek elnek: Fitz6, Gyber,
Muray, Pragay.
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1559-ben

Csik falu 32 ad6fizet6lakosat tuntetik fel a tOrOk Osszeirasok.
Ors faluban 63 f6 ad6fizet6 lakost irnak Ossze.
Torok Balint OrsOn lev6 majorsagakent irnak Ossze teroletet, a budai szandzsak
ezevi adatai korott.
Bobald falu Ahmed Herszek timarbirtoka. JOvedelme: blizatized 15 kile, kevertti-
zed 2 kile, szenatized 11 szeker.

1562-ben

Csik falu 22 ad6fizet6 lakosat irjak ossze. A torok oszeiras adatai szerint: Bobald
puszta Csik falu kOzelebn, rajak nelkUl. Jovedeime tizedekbO1200 akcse.
Orson 52 ad6z6lakost irnak Ossze. Az osszeiras szerint az orsi sz6l6kben 100 ezer
liter bor terem, noha a sz6l6 nagy resze mllveletlen.

1566-ban

Csik falut tatar hordak pusztitjak el.

A XVI. sz;tizad masodik fete
Az addig katolikus vallasu orsiek protestans (kAlvinista) hitre temek.

1569-ban
Ez evt6l fizetnek az orsiek penzad6t a komArorni vAruradalomnak. A robotot to.,
vabbra is a tatai var szamara teljesitik.

1569-1571. kjjz:iitt

Hans Tatzgem komArorni Burggraf feljegyzese szerint a kovetkezO "torOk" falvak
szolgalnak Komarom varahoz: Szentendre evi 14 magyar forinttal, P6csmegyer 12,
Bekasmegyer 5, Budaors 32, Budakeszi 28, T6tfalu 8, Bogdan 8 es rei, Tok 25,
Zsambek es Obuda 20-20 forinttal.

1575-ben

Rosenberg tatai vArkapimny azert dUlatja, tOml(jc()z1eti es birsagolja tObbek korott Bu-
daors 1ak6it, mert azok vonakodnak fat szallitani es meszet egetni T ata epitesehez.
Musztafa budai rasa arr6l panaszkodik, hogy a budaOrsieket is szolgalatra keny-
szeritik a tatai varepiteshez.
Kiralyi rendeletre keszegfalvi PosAr Lukacs vezetesevel egy haromtagu bizottslig
osszeirast keszit a komarorni uradalornr6l. Ebben szerepel Zsambek, Tok, Perbal,
Budakeszi, Csik, Budaors, Obuda, Bekasmegyer, Szentendre, Monostor, P6cs-
megyer, Vacrev, T6tfalu, Bogdan es Torda. Bolgarfalu puszta ut6lag kerol feltUn-
tetesre.

1579-ben
l:Jvejsz rasa birtokakent emlitik Orsot az Osszeirasok. A falu ekkor 48 118 akcse
ad6t flzet tOrOk foldesuranak.
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1580-ban
Horhi fa1u csak a timardefterben fordul elo. JOvedelme 300 akcse.
49 fo ad6fizeto lakost irnak Ossze Orson.

1588-ban
Ors az ezevi dikajegyzekbe portaszBm nelkul kerul be.

1590-ben
48 ad6fizeto 1akosat irjak Ossze Ors falunak.
Az osszeirasok szerint az orsiek 200 mehkas utan ad6znak, amely j6val meghalad-
ja a helyben e10 lakossag igenyeit.

1592-ben
Ors lak6i 16 forintot fizetnek Szent Gyorgy napkor a komaromi v8.rnak, Szent
Mihaly napkor ugyancsak 16 forintot es egy tOrOk sz6nyeget.

1596. (iprilis 6-tin
E nap ejszakajan telepitik ki Budaors es Budakeszi 755 fonyi teljes lakossagat
Paltry Mik16s esztergomi varkapitAny katonai Esztergom es Ersekujvar koze.

1602-ben
Uj urbarium keszul a komaromi varuradalomr61, amelyhez BudaOrs is tartozik. A
h6dolt helysegek ekkor csak nev szerint kerulnek felsorolasra. A husz pusztafalu
kozott szerepel Budaors es Csik is.

1606-ban
Az 1596. aprilis 6-an kitelepitett budaorsi magyarok -a zsitvatoroki bekekOtest
kOvetOen -visszatelepu1nek 6budara.

1608. szeptember 26-an
Az 6budan telepult lakossag megirja panaszos levelet, amelyet az orsiek is alAir-
nak. Utols6 adat a kozepkori Ors falu magyar lakossagar61. A leve1ben tiltakoznak
az akkorra mar megszokotta vall kettos ad6ztatas mellett rajuk r6tt ujabb teher
ellen, mive1 a vaci kapitAny is ad6t vetett ki rajuk.

1634-ben
Csik falu lak6i szerepe1nek a budai szandzsak 1633. mArcius 11. es 1634. februar 27.
kozott keszult fejad60sszeirasaban. (Csecsin falu 3 ad6fizeto "bane" 1akossaggal.)

1638-ban
Zichy Pal megha1, aki a komaromi varurada1ombO1 bet falut za1ogban birtokolt. 6
teremti meg a Zichy-vagyon alapjat.

1638-toI1645-ig
Budaors lakatlan telepweskent szerepel a varrnegyei Osszeirasban.
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1655-ben
Zichy Istvan (1616-1693) 1655-ben a Magyar Kiralyi Kamara elnOke. Kieszkozli
az uralkod6nal, hogy a komaromi varuradalmat -amelynek het csal16kozi falujat
apja, Zichy Pal mar 1630-ban zalogba vette -OrOk birtok gyanant, ferfiagon
visszava1thatat1anu1 magahoz valtsa 51518 forintert.

1657-tO1 1658-ig
Budaors 1akatlan helykent szerepel a dikajegyzekben.

1659-ben
A Zichyek 6budai uradalmahoz tartozO falvak: Obuda, Zsambek, Bekasmegyer,
Kissingpuszta, Pilisszant6, Budakeszi, Budaors, Csikpuszta, Tok es PerbaI.

1684-ben
Sikertelen kiserlet Buda visszafogialasara.

1686-ban
Buda felszabaditlisa a tOrok ura1om al61. Jelentos harcok Budaors tersegeben.

1686 oktoberiben

A varmegyei Osszeiras CSUplln Tok falut tUnteti fellakott helykent a tersegben.

1689-ben
Inpopulatipatent. A tOrok kiiizese utan az elneptelenedett orszag ujratelepiteserol
hozott rendelet, amely szabalyozza a telepitesek mOdjat.

1690-ben
Budaors lakatlan helykent szerepel a vannegyei Osszeirasban.

1691-ben
Gr6f Bercsenyi Mikl6s es Homonnai Drugeth Krisztina hazassagab61 megsZilletik
Bercsenyi Zsuzsanna, aki majd 1720-ban ujratelepiti Budaorsot.

1691-ben
A Zichy-csalad kepviseloje -MeszBros Istvan nemes -Pest megye kozgyillese elott
tiltakozik, mert a szomszed lak6k el akarjak fogialni Csik, Keszi es 6rs pusztakat.

1695. mdrcius 21-en
A tabani katolikus racok Zichy Istvant61 arendAba veszik Ors es Csik pusztakat
evi 500 tal1erert. A teri1Ieteken intenziv szant6foldi muvelesbe kezdenek. Buzat,
rozsot, arpat es zabot vetnek. tovabba felujitjak a regi szOloket.

1698-ban

A vannegyei Osszeirasban BudaOrs mel1ett a "teljesen puszta" bejegyzes szerepel.
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1701-ben
A Zichyek felmondjlik a tablini racokkal kotott berletet Ors es Csik pusztakra.

1702. augusuus 8-dn

-Eloszor tUnik fel a Kamaraerdo megnevezes mai alakjaban a budai telekhivatali
konyvben.
A budai hatarban a Peterhegy mogott es a szekesfehervan Ilt mellett fekvo volgyet
-mint a Kamara tulajdonaul fenntartott relet -a kamarai szolglilatban all6
huszlirok kapjlik meg kaszlil6nak. EbbOl kovetkeztetheto, hogya terulet erdobori-
totta resze is kamarai tulajdonban volt.

1708-ban

Grof Bercsenyi Zsuzsanna hazassagot kot gr6f Zichy Peterrel, Budaors akkori
foldesuraval.

1710-ben

Gr6f Zichy Peter, Budaors akkori foldesura zalogba yeti Budakeszit, az akkor meg
puszta Budaorssel es Csik pusztlikkal egyutt.
Gr6f Zichy Miklos szuletesi eve, aki az utols6 Zichy foldbirtokos lesz Budaorson.

1719-ben

GrofBercsenyi Zsuzsanna Christoph Zenneggtol a sajat nevere vliltja vissza a ferje
altaI elzlilogositott Budaorsot.

Az 1710-es evek vege

Budaorson a Templom ter 12. szam alatt, a mai l-es postahivatal helyen -min-
den val6szin11seg szerint a korabbi romokon -epiilni kezd a Zichyek "varacs-
szeru" kastelya.
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1. Ujkokori edeny toredeke a Mechanikai Miivek lak6teleperol

(i.e. 3500)

2. Kora bronzkori fazek a repti16terr61 (i.e. 2000-1700)

3. Kora bronzkori bogre a repuloterrol (i.e. 2000-1700)

4. Kora bronzkori rules !Alka a repii1oterro1 (i.e. 2000-1700)

5. Kora bronzkori fules bogre a repiiloterrol (i.e. 2000-1700)

6. Kozepso bronzkori edeily a vasutallomasr61 (i.e. 700-1300)

7. Az edenyben elrejtett kincslelet

8. Kesoi bronzkori bogrek a vasutallomasr61 (i.e. 1300-800)

9. Romai kori mazas kors6 a Narcisz u. 5-bol (IV. szazad)

10. R6mai kori talak es dorzstalak toredekei a Kamaraerd6b61

(lII.szazad)

11. R6mai kori redo, pad16tegla, szUra, fazek es pohartoredekek a Ka-

maraerdobol (III. szazad)

12. Romai kori terra sigillata tal a Kamaraerd6b61 (III. szilzad)

13. A Mithras-szentely egyik oltarkove a SzOlohegyrol

(III.szazad)

14. R6mai kori sirkovek tOredekei a szO16hegyr61 (III. szazad)

15. A Mithras-szentely bikaOlest cibrazol6 domborrniive a Sz6lohegyrol

(lII.szcizad)
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16. R6mai kori sirkovek toredekei a Sz61ohegyrol (III. szazad)

17. Honfoglalas kori ovcsatok es szijeloszt6k a Tiizko-hegyrol

(X.szazad)

18. Honfoglalas kori vaskesek, csiho16vas es nyilhegyek a Tiizko-

hegyrol (X. szazad)

19. Honfoglalas kori kengyel a Tiizk6-hegyr61 (X. szazad)

20. Arpad kori karperec es gyiiriik a Csap u. 4-b61 (XI. szazad)

21. Oklevel a "Sasadi tizedperb61" (1321)

22. Kozepkori kesek, sarl6, patk6k, sarkantyU, grog, kulcs, csat es
csik6zabla Horhi falub61 (XIII-XV. szazad)

23. Kozepkori fazekak toredekei Horhi falub61 (XIII-XV. s7i1zad)

24. Kozepkori flil, pohar, fedo es fazek toredekei Horhi falub6l

(XIII-XV. szazad)

25. Kozepkori pohar es fazek toredekei Horhi falub61

(XIII-XV. szAzad)

26. Budaors elsO irasos emlitese 1236-b61. Az eredeti oklevel1504.

januar 15-en kelt atirata.
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