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QElo5'?o

Vegigolvasva Buda6rs helyt6rteneti tanulmanyait a Buda6rsi Kr6nika

bevezet6jeben egy nagyon talal6 mondatot olvastam Szale Laszl6

tollab61:

"Pusztulas es ujrakezdes .ez Budaors tortenelmi koreografiaja".

A gondolat sajnos napjainkra is igaz, szakert6k bevonasaval hosszu vita

zajlik a Belvaros lakossaga es a varosi szabalyozast alkot6k k6zott. A

vita hattere val6jaban gazdasagi es fil6z6fiai egyszerre, ki mit tart a

yaros szempontjab61 fontosnak, hogyan kepzeli el ennek a varosnak a

j6v6jet, van-e erzelmi k6t6dese a helyhez, amelyet otthonaul valasztott

es jelent-e szamara erteket a hagyomany? Felaldozzuk-e a keveske

megmaradt t6rteneti-epiteszeti erteket az esetleg maradand6t nem

alkot6 befektetesek oltaran?

Buda6rs szegeny-szereny falub61 hirtelen varossa n6tt telepGles.

A gyors valtozasokat a kedvez6 f61drajzi elhelyezkedes befolyasolta es

sokaig mi voltunk " Budapest Nyugati Kapuja". A beepithet6 terGletek

azonban folyamatosan fogytak es ezzel forditottan aranyosan dragultak,

raadasul az ugrasszerO nepesedes a telepGles szerkezeteben maig sem

kezelt forgalomn6vekedest okozott, ami egyben a tovabbi

fejleszthet6seg gatjava is valt. igy aztan a terjeszkedes T6r6kbalint,

Biatorbagy iranyaba folytat6dott, ahol ujabb, olcs6bb es jobb

k6zlekedessel rendelkez6 ipari- es lak6parkok alakultak ki a maguk

lakossagi vonzasaval. Ma mar 6k t61tik be a kapu szerepet, Buda6rs

fejl6dese lelassult. Szemleleti valtozasra volna szGkseg, at kellene

ertekelni a yaros j6v6beni pozici6jat.



-Erdemes elgondolkodni mely szerepek lehetnek ma is vonz6ak ?

-Mi az amink van es meg nem aknaztuk ki?

-Hogyan letezhetnek kisvallalkozasok a multik arnyekaban?

-Hogyan lehet mindebb61 varost alkot6 nemzedekeken ativel6

polgarsag, amely ill talalja meg a boldogulasat, hogy ne csak a

f6varosba ingaz6 es munkalehet6segek ulan k61t6z6 t6megek alkossak

a lakossag jelent6s hanyadat?

Visszaterve a pusztulas es ujrakezdes Szale Laszl6-i gondolatahoz -

volt olyan "ertetlenked6vel" dolgom az elmult id6ben, aki vitatta, hogy

apoland6 egy olyan hagyomany, ami egy haboru ulan 92%-ban

kitelepitett nemzetisege.

Szerintem a hagyomanyok apolasa mindannyiunk dolga, nemcsak

megmaradt keveske nemzetisegie, hanem azoke is, akik ide telepultunk,

es reszesei -6r6k6sei lettunk a helyi kulturanak. Nem a telepulest kell

kizar61ag a magunk izlesrendje szerint atalakftani, hanem ertekeit

integralni gyorsan valtoz6 vilagunkba es ugy teremteni ujat. Rombolni

mindig egyszerObb.

A yaros tortenetevel nalunk sokkal hozzaert6bb kutatok foglalkoztak,

ezert a mi munkank inkabb az epitett es megmentesre yarD orokseggel

foglalkozik. A Budaors Ovarosaert EgyesOlet nevehez huen elhatarozta,

hogy megprobalja osszegyujteni es publikalni epitett kornyezetOnk meg

meglev6 emlekeit. Ebben a munkaban anyagi tamogatast nyujtott

Budaors Onkormanyzatanak Kepvisel6 testOlete, melyet ezuton is

koszonOnk.

A yaros tortenetenek megismereseben Filipszky Istvan konyvei es
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Hauser J6zsef Kr6nikaja 6riasi segitseget nyujtott. A legdramaibb hatast

megis azoknak a szereploknek az elbeszelesei tettek ram, akik

vegigeltek a kitelepitesi idoszakot, akiknek elbeszelesei a Nemet

Nemzetisegi Onkormanyzat (Kovacs J6zsef szerkeszteseben) a R6g6s

utakon cimu k6nyveben jelentek meg es Steinhauser Klara regi buda6rsi

csaladokat bemutat6 sorozata reven ismertem meg.

Steinhauser Klara szemelyeben a varas es a csaladok t6rteneteit reg6ta

kutat6 es ismero segitseget kaptunk, az egyes epOleteknel a

csaladt6rteneti reszek tole szarmaznak.

A kepeket Veiland Gyula keszitette.

A megjelentetett anyagot termeszetesen csak izelftonek szantuk, a tema

sokkal t6bb kutatast igenyel, es ezuton is k6sz6nOnk minden ut61agos

kepet, informaci6t, amellyel a gyujtest kiegeszithetjOk.

2012. noyember

Morvai Agnes

Felhasznalt irodalom :
Budaars Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat (Kovacs Jozsef Laszlo
szerk.) : Ragas utakon -2005
Riedl Ferenc: Budaarser Heimatbuch -2008
Filipszky Istvan- Kosa Pal: EI6deink Oraksege Budaars II. -2004
Dr.Erszegi Geza-Filipszky Istvan-Grosz Andras:

EI6deink Oraksege Budaars 111.- 2007
Hauser Jozsef : Budaarsi Kronika 1985
Filipszky Istvan: A budaarsi romai katolikus templom tartenete -1998
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rii!>falu~ baro5 rIa milItja: a~

Eur6paban a 1800-as evek vegen letrej6tt egy nepi epiteszeti ertekek

iranti erdekl6des, amelyet az 1867 -es parizsi es 1873-as becsi

vilagkiallftas nepszerOve tell. A sved Arthur Haselius volt az, akit a

becsi vilagkiallitas arra 6szt6nz6tt, hogy Stockholmban letrehozza az

els6 eur6pai szabadteri muzeumot, ahol egy teruleten funkci6kkal egyutt

ujraepitve jelenitette meg Svedorszag keves, de meg fellelhet6

epiteszeti hagyomanyat. (Ma ebben a muzeumban korabeli formajaban

mOk6d6 hagyomanyos mOhelyek, korhO ruhakba 61t6z6tt "Iakossag"

lathat6, mellyellatogat6k t6megeit vonzzak a helyre.)

A szabadteri kiallftas gondolata megjelent a Milleneum unnepsegein is,

ahol 24 lak6hazat epftettek tel. A paraszthazak a t6rteneti Magyarorszag

kul6nb6z6 videkeir61 szarmaztak, es a magyar hazakon kivul a

nemzetisegek is kepviseltettek magukat lak6hazaikkal.

Mindezt alert irom, mert van egy varoska Budapestt61 nyugatra, ahol a

korok megalltak egy teruleten, ahol a varas t6rteneti- epiteszeti emlekei

viszonylag nagy szamban fellelhet6ek es ahol nem kellene mesterseges

eszkozokkel "mOregi" varosreszt csinalni, csak fel kellene karolni es

megmenteni azt ami van. Ez a hely: Budaors Ofaluja.
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<l&falu emlekei

1. iFIlli is a ~itb!' urabalom -major?

1720-ban Zichy Peter felesege Bercsenyi Zsuzsanna gr6fn6 elhatarozta,
hogy az elneptelenedett terGleten uj k6zseget hoz letre. A leirasok
szerint "varacsszerO" epftmenyt epittetett maganak (nagy pincevel) es 25
nemet telepessel (svabok, val6szfnGIeg a Feketeerd6 videker61 vagy
Bajororszag deli reszeb61) k6t6tt szerz6dest a letelepedesre (1721-ben

Zsambekon).
A varacsszerO epitmeny a k6zelmultig posta (az allamosftasig apacak
mOk6dtette leanyiskola) epGlet volt, el6tte haladt el a Meszarosok
utjanak nevezett "F6 ut" es m6g6tte helyezkedtek el a gazdasagi
epGletek .
Az uradalom nepe a mai Stefania utcaban es a Clementis utcaban kapott
fesOs beepftesO hazhelyeket, mig a mOhely epGletek a k6zbens6
terGleten voltak. Ez ut6bbi alatt helyezkedett el allattartasi, raktarozasi
celokra szolgal6 epGlet, vagyis a Zichy major.
A "majorban" juhtartassal foglalkoztak eredetileg -a Zichyek a spanyol

juhallomanyt Maria Terezia alatt telepftettek be, es 1734-b61 van egy irat
amelyben ezt a juhaszatot Candid as Millernek adtak berbe. Masik nagy
Gzletag a sz616termeles-borkeszftes, ezert keszGlt a hatalmas pince a
"var" alatt, illetve a k6rnyeken, ezert volt kadarmOhely az uradalomban.

1739-1740-ben 259 em bert, a lakossag felet elpusztitotta a pestis
jarvany. Szamos mG a K6z teret val6szfnGsiti a pestis temetokent. Ez
nem tGnik hihetonek. A jarvany idejen Bercsenyi Zsuzsanna meg elt
(ugyan 6budai birtokan), de nem hiszem, hogy engedte volna a fertozo
halottakat az uradalmi epuletek k6z6tt eltemetni, raadasul olyan helyen,
ahol az allatok itatasara sok kut letesult. Ezenkfvul a jarvany terjedese
miatt abban a korban is voltak biztonsagi intezkedesek. A pestis jarvany
utan ujabb 50 csaladot telepitenek be.
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Hauser J6zsef Buda6rsi Kr6nikajaban
meg is nevezte az epuleteket es egy
kis terkepet is keszitett.
A terkepen a major tisztan kivehet6,
a mOhelyek az Ebner k6zt61 delre lev6
reszen helyezkedtek el.

1764-ben veget er egy hosszu pereskedes a Zichyek es a Kiralyi
Kamara kozott es az uj tulajdonos a Kamara lett.
1766-ban Henricum Jager felmerest keszitett es ebben lathat6 Budaors
els6 terkepe, Szabadsag uti es Stefania utcai epuletekkel: egy f6utcas-
egy keresztutcas telepules. Tehat a helvi fesus beepitesi m6d leaels6 es
mai napiq fennmaradt leqreqibb helvi peldaia a Stefania utca.

1780-b61letezik egy ujabb terkep, amelyen az 6si telepulesmag lathat6,
hasonl6 az 1766-oshoz.
A fejl6des nagyjab61 folyamatos volt, amikor 1880-ban ujabb 6riasi
csapas erte a k6rnyeket: a filoxera kipusztftotta a sz616t. Ezt k6vet6en
mar az altalanos magyarorszagi polgarosodassal egyutt atalakult a
k6zseg kepe, a f6uti reszen tehet6s polgarhazak epultek, a "varacs"-b61
zarda es leanyiskola lett. Van Templomter-latkep az 1880-as evekb61,
ahol meg nincsenek a ketszintes Frank-hazak, es van 1910-b61, ahol
mar lathat6ak. (Lasd 24-25.oldal) Vagyis a varosiasodas valahol az
1880 -as evekben erte el a k6zseget.
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A Templom ter 14 sz. haz padlasan a kozelmultig megvolt az epftettOre
utal6 szign6: "A.D. 1873", a Ganterhaz homlokzatan lathat6 az epittet6
HW monogrammja es az 1880-as datum.
Allattartas a teruleten a kozelmultig volt. Ebner Gyorgyne
visszaemlekezeseben olvashatjuk, hogy a kitelepites pillanataban az
allataik egy reszet athajtottak a szomszedos zardaba, hogy legalabb
ezzel segftsek az apacakat.
A major gazdasagi epuletei is folyamatosan funkci6t valtottak -a
telepules novekedesevel az allattartas kiszorult -a legutols6 id6kben
lakasok voltak benne. Mara az istall6b61 mOveszeti kozpont lett.

A BUM a majorban napjainkban

Tervek keszOltek a rekonstrukci6ra es remeljOk hamarosan megval6sul a
tomb rehabilitaci6ja. J6 Jenne kovetni az eur6pai peldakat -

termeszetesen a sajat nagysagrendOnkben -ahol lerobbant

gyarepOIetekb61 vilaghirO koncertkozpontot alakitottak ki (Lahti).

8



De nem is kell kOlf61dre menni, eleg
megnezni a Kiraly utca 26 SZ. alatti
V.A.M. Design Centert. Ez ut6bbi mar
csak alert is erdekes, mert 1840-ben
kezdtek epiteni (Hild J6zsef tervei
alapjan) es falazasi technikaja teljesen
hasonl6 egyes Stefania utcai
hazakehoz.
Ez ut6bbi epOlet szamomra alert is
kedves pelda, mert ugy modernizaltak,
hogy nem tettek t6nkre az utcakepet,
es epOleten belOI is megtartottak a
regi es uj viszonyaban a harm6niat,
amellett, hogy abszolut modern.

V.A.M. Design Center pinceszintje ma kiallit6hely -Kiraly u. 26
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litb!' urabalmi eptiletek

Az uradalmi epOletr61 tervrajzok maradtak fenn a leveltarban, ugyanis

amikor a Zichyekkel val6 pereskedes utan a Kamara tulajdona lett az

uradalom, felmereseket keszfttettek. 1995-ben a Heimat museumban

kiallftottak mas korabeli epOlettervekkel egyOtt 22 buda6rsi epOletet

abrazol6 tervrajzot, melyek sz6vegeit Filipszky Istvan lefordfttatta.

A tervek a regi es uj r6mai katolikus templomr61, a plebaniar61, az

uradalmi hazr61, pincejer61 es meilekepOIeteir61, valamint az uradalmi

vendegl6r61 keszOltek. A rajzok keszit6i a kor ismert mesterei voltak:
Jakob es Xaver Gf6l1er, Josef Thalherr, Hacker Xaver Ferenc, Hamon

Janos Mihaly. A tervrajzok Filipszky Istvan: Buda6rs uradalmi epOletei a

XVIII. szazad masodik feleben cimG tanulmanyaban szerepelnek.

1.1 

~ litbp kas:telp

Bercsenyi Zsuzsanna kastelya a mai posta Clementis utcai szarnya volt:
6 szobas epulet sajat kapolnaval es abban a korban hatalmasnak

szamft6 pincevel. Kes6bb a Kamara megb6vftette az epuletet, maid meg

kes6bb leanyiskolava alakitottak. A posta most k61t6zik ki bel6le, az

Onkormanyzat val6szinuleg kulturalis k6zpontta alakftja.
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Regi kepek az epOletrol a leanyiskolai korb61

Paull o.L Vln(.~r61 neve..U ir" n6v~rek int~..te Budallralln

Az eredeti epulet pincejenek mar a Kamara altali b6viteser61 is maradtak

fenn tervrajzok. A jelenlegi allapot nem teljesen erthet6, mivel t61teseket

es bontasokat, hozzaepfteseket keszitettek az eredeti ingatlanon. A

pince bejaratanal vb. gerendas belestestes f6demet keszitettek

valamikor, amely athuz6dik a fels6 falazott dongas pinceszint felett.
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A pinceben a Kamara altai
keszitett b6vitmeny sertetlenul

megvan, ugyanakkor a regi
epuletresz szuterenszeru
reszeben a f61dpadl6b61 falazott
boltiv maradvanyok allnak ki, es

olyan nyilaskialakftasok,
amelyb61 arra lehet k6vetkeztetni,
hogy volt az epuletnek a
melypincevel egy szintben lev6

pinceszakasza, amelyet
bet6lt6ttek.

A kis belmagassagu
szinten j61 latszanak
lefalazott, a Templom
ter iranyaba vezet6
alagutak. A falazasi
m6dok valtoz6k: a
kamarai b6vitesben a
dongaboltozat tegla, itt
mar nem keszult
vegyesfalazat, mint a

regebbi tipusoknal.
Alul van egy k6 labazati
szakasz, err61 inditottak
a falazott dongat.

A Zichy epOlet alatti szakaszon vannak vegyesfalazati elemek, ezek egy
resze ut61agosnak tOnik. (Val6szfnOleg az elbontott anyagb61 keszftett
elfalazasok, es javftasok.) Kerdes: mihez kezdenek maid a posta
atvetele ulan ezzel a pincerendszerrel? Izgalmas latvanyossag lehetne
ha a jaratokat ismet megnyitnak, bar val6szfnOIeg egy resze aldozatul
esett az utepfteseknek.
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Es a Clementis utca felal
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~ litbp major1. 2

A Zichy majorral reszletesen

foglalkozik a rekonstrukci6hoz

keszftett tanulmany, ezert errol

csak nehany kepet

keszftettunk a mai alia pot

r6gzftesere.

Belsa kep az udvar telal

K6z teri homlokzat
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2. ~tefania uttai regi ba?ak

Budaars els6 fellelhet6 terkepen 1766-ban (Heinrich Jager asszefras)
ez az els6 keresztutcaja a telepulesnek, 14 epulet all rajta, itt telepult Ie
az uradalom nepe el6szar. A jelenlegi epuletek kora eleg valtoz6. Az
utca fels6 reszen a megmaradt alaprajzi jellegzetessegekb61 es falazasi
m6dokb61 -tegla jelzesekb61 -arra lehet kavetkeztetni, hogy itt
ervenyesult egy egyseges, kazel egyid6ben megval6sftott elkepzeles. Az
eredeti epuleteket atepitettek az 1800-as evek kazepen-masodik
feleben, de mindenkeppen a Filoxera fert6zes el6tt, mert a nagyjab61
eredeti allapotban megmaradt epuletek jelent6s resze alatt
bortarolasra keszitett dongaboltozatos pincek vannak, melyekhez az
utcai fronton faldb61 kiall6 szuteren jeliegG pinceresz tartozik.
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Az epuletek kettos ablaku szuterennel
csatlakoznak az utcahoz, ebbol nyilnak a

dongaboltozatos kispincek, felettuk a korat61
fuggoen oromfalas vagy kontyolt utcai
tetoidomu svabhaz. A tornacos megoldasoknal
a tornacot a tisztaszoba utan helyeztek az

epulethez.
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Ez az "eI6pince" (vagy preshaz) szinten tegla vegyesfalazatu, a f6deme
viszont mar poroszsOveg boltozat (acel gerendak boltozatos kifalazassal
idomtegla inditas nelkOI meg).

Szuteren vegyesfalazata az utcar61
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A regebbi pinceket tisztan kobol epitettek.
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~ptilet5~erke~etek a ii>tefania utcaban :

jfala~atok
A f61dszint falazata altalaban ko- tegla vegyes falazat, de vannak epuletek,
ahol a tegla helyett a nagy falvastagsagban rakott ko beteteket epitettek be.
Helyenkent 2,00 m felett hasznaltak valyogtegla sorokat. Gyakori megoldas
volt, hogy kevesbe tehetos hazaknal a lejto fele eso falat vegig rakott kobol
keszitettek. A falak alatt szigeteles nem keszult, de a faragott ko-tegla
kombinacioju falazasi technika lehetove teszi a falak atvagasos utolagos
szigeteleset a f6ldszinten.Termeszetesen mas szigetelesi megoldasok is
valaszthatok, de a terepviszonyok miatt az epuletek hatso traktusai gyakran
padloszintjukkel 60 cm k6ruli mertekben a terepszint ala kerulnek, ezert ill a
falak alatti vizszintes szigeteles, illetve a drenrendszer kialakitasa nem
megkerulheto egy felujitas kapcsan. Ez a ko-tegla vegyesfalazatu epitesi
mod kb. az 1870-1875-os evekig volt szokasos Budapesten, utana
felvaltotta a tisztan teglaepitesu falazat.
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Ami a vakolatok alatt van az utcaban: ugyanez a falazat belOlr61 tegla-k6
kombinacio. A falvastagsag 60 cm, az elemeket egymashoz kepest
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~? epitesbe? bas?nalt teglak :

Az epuletekbol kibontott kettos kalapacsos tegla a kobanyai "Drasche"
teglagyarban keszult, amely az 1838-as arvfz utan letesult, es 1847
k6rul kezdte meg a muk6deset. Kesobb a gyar kiterjesztette muk6deset
Obuda teruletere is.

A "Drasche" ket kalapacsos
teglaja a Teglarium tegla

gyOjtemenyeben:

A Stefania utcaban
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Klinker burkol6, K6banya Keramia Teglagyar gyartmanya a Teglarium
gyOjtemenyeben es a Stefania utcaban -az epGletb61 kibontott es
meg6rz6tt darabok .

'al:eto5?erke?et :

Az epuletek kora es tetokialakftasa eltero az utcai fronton. Voltak
oromfalas, es voltak satortetos epuletek. Ez ut6bbi kialakftas lehet
kesobbi atepftes vagy eleve eredeti megoldas. (A par6kia fellelheto
kulonbozo valtozatu epftesi tervei mind satortetos vegzodesG epuletek
voltak, a szembeepftesekkor mas utcaban eleve satortetoket epftettek).

jfiibemek
A korabeli f6dem csapos gerendaf6dem. (Ezt a szerkezetet
anyagtakarekossag miatt az elso vilaghaboru utan mar nem epitettek)
Altalaban 6-7 m-es falk6zre keszOlt .
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Falusi idill a major alatt -Arany Janos utca -Stefania utca als6 resze

25



3. 'OI:emplom ter belt olbal

3.1 jfrank ba?ak

Varosunk csaladtorteneteinek ismer6je es kr6nikasa Steinhauser Klara
igy fr err61 munkaiban :
"A Temp/om teren kef ketszintes hazat is ta/a/unk, me/yeket egykor a
Frank csa/ad tagjai epittettek. Az egyik a Temp/om fer 20 sz.haz , a
masik a patika epO/ete, a Temp/om fer 17. Az igen jomodu csalad
generaciokon keresztO/ szolomDvelessel foglalkozott.
A 20. sz. hazat Frank Istvan (sz: 1836) epittette az 1880-as evekben.
Ugyanebben az idoben eme/tette hazat Janos nevD occse, amelyben ma
a Szent Istvan Patika tala/halo. Mindket epOletet a jo hirO budaorsi
mesterek, a FOltz -fiverek (Florian, Jakab, Peter) epitettek. Istvan ria
Janos( sz:1871) a Temp/om fer 20.sz. hazuk also szinljen hentesOzletet
nyitott. FelesegOI vette Holle I/onat, a budaorsi pezsgo-gyaros lanyat.
Elnoke volt az 1924-ben megalakult Elsa Budaorsi IpartestOletnek. Fiuk,
Marton az apja foglalkozasat folytatta. Felesege, Michelberger Maria
kivalo Ozletasszony hireben allt. A szorgalmas hazaspar felviragoztatta a
csaladi gazdasagot. Az a tulajdonuk volt tobbek kozott a ma is ismert
Frank-tanya. A csaladot utolerte a budaorsiek tragediaja. 1947-ben
Nemetorszag keleti (NDK) reszebe Dztek oket."

Kepeslap 1880-as evekb61: meg Ores a ter, nincs rajta a patika epGlete
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'ar;emplom ter 20 -jfrank -l)a? 1

Steinhauser Klara: Hazara leltGnk Budaorson c. munkajaban a haz
haboru utani sorsanak egy reszet is megtudhatjuk:
a Templom ter 20-ban a pozsonyi hazukb61 es GzletGkb61 kitelepitett
Nemeth csaladot helyeztek el. Kalmar Peterne Nemeth Anna
visszaemlekezeseb61 kiderGI, hogy 1947 augusztus 1-en kerGltek
Budaorsre, ahol el6szor a mai Karoly kiraly uton laktak, maid -mivel itt
nem volt megfelel6 aram a gepek mukodtetesehez -megkaptak a
Templom teri epGletet.

Az epOletet rendbehoztak
es hentesboltot nyitottak, az
udvarban meg kisvag6hidat
is epftettek.
Aztan j6tt a Rakosi korszak,
ellehetetlenftes, vegOI az
allamosftas. 1957 -ben ujra
kinyitott az akkor mar allami
bolt, de Nemethek mar
csak mint alkalmazottak
arusfthattak benne.

A hentesbolt el6tt-Steinhauser Klara kbnyveb61
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A Templom ter 20 ma,
hentesbolt helyen
szolarium -ter fel61i
nezet

Templom teri oldalon
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"Zar6k6" disz

Ebner k6z fel61i oldal ablaka

Templom teri ablak

Falkotovas a tankonyvek szerint : Es a Frank haz oldalan
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Nemethek az Ebner
bejarat el6tt a haboru utan

k6zi Az Ebner k6zi bejarat ma

Az id6 vasfoga es a parkany

8els6 kep az udvarr61

Bels6 kep az emeleti folyos6r61
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ij!;emplom ter 17, a patika eptilete -jfrank -bit? 2

Eredetileg is patikanak epGlt a f6ldszint, melynek bejarata a sarkon volt.
A sarokbejarat helyet ma elektromos dobozok "diszitik a jardat" es
legkabeles telefonfGlke csufitja a ter fel61i oldalt. BelGI a patikaban meg
megvannak az eredeti spalettak.

Haboru elatti kep unnepen, hatterben a patika a sarokbejarattal (Riedl kr6nika ) -

meg nem all az Ebner haz es a patika epulet kozatt az oda nem ilia modern epulet

A Beke ter eptiletei 8 szRzadforduJ6r61

Hauser J6zsef budaorsi kr6nikajab61 egy Templom teret abrazol6 kep -

szerintem a 60-70-es evekb61

-a patikabejaratot mar athelyeztek, de a homlokzatdiszek meg megvannak.
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A patika jelenlegi lekopasztott formajaban, el6tte az ElmO dobozok, a
legkabeles telefonfOlke .

Templom ter deli oldal k6zep 2012-ben : Ebner haz -a nem tl:ll szerencsesen

frissen fell:ljftott 60-as evekbeli haz -a sarkon a Frank-haz (patika)
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3.2 ~bnet -ba? -'Qr:emplom tet 15

Az Ebner-haz Templom
teri homlokzata ma -szepen
rendbehozva ( eltuntettek az
oda nem il16 jobboldali
ut61agos ajt6t es ablakot )
Alatta az Ebner k6z fel61i
nezet, amely ugyan nem
szep, de j61 mutatja a
ketoldalr61 6sszeepul6
svabhaz bels6 udvarat a

kocsiathajt6val

A haz t6rtenetet Steinhauser Klara frasab61 ismerhetjuk meg :

,A hazel Ebner Matyas epittette az 1800-as evek masodik feleben. Mar
elsa pi/lantasra lathato, hogy modos csalad birtokolta. Az unoka, Ebner
Gyargy (1892 Budaors- 1969 Washington) a kozseg utolso biroja volt a
2. vi/aghaboru e/att. Szorga/mazta a budaorsi aszibarack szakszer{j
termeszteset a gazdak koreben. Szakerte/met, szorga/mat e/ismertek a
falube/iek. A csa/adot kite/epitettek.
A hazro/ es annak e/hagyasaro/ igy iff feeny, MOl/erne Ebner Maria:
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Mi az emeleten laktunk. Hat szobab61, konyhab61, tagas verandab61 allt a
mi lakreszOnk. NagyszOleim a foldszinten laktak, kef es tel szobaban,
konyhaval. A tagas udvarban minden megtalalhat6 volt, amire akkoriban
szOksege lehetett egy nagy haztartasnak: pince, kut, ciszterna
(esoviztarol6) mos6konyha, kis slobs a kef kocsisnak, kocsiszin, shot a
hint6 allt. Tovabb folytat6dott a diszn66l1al, az istall6val a lovaknak,
teheneknek. Hatrabb alltak a szena- es szalmakazlak.
1947-ben, egy augusztusi vasarnapon kef rendor jolt kef partizannal.

Egy kitelepitesi listat mutatott, shot a mi nevOnk is szerepelt. -Fel 6ra
Blatt csomagoljanak ossze!- kaptuk a parancsot. Jott egy teheraut6, es
elvitt bennOnket a budafoki allomasra, ahonnan a tehervonat az akkori
NDK terOletere szallitott. SzOleim nagy onuralmat mutattak, pedig a
szivOk majd megszakadt."
Az elet szomorujateka, hogya budaorsieket segito, szOlofalujaert holtaig
rajong6 Ebner Gyorgy hazajat61 laval alussza orok almat."

Az Ebner-haz a Ganter haz
mellett az egyik legszebb es
legjellemz6bb buda6rsi epOlet.
A tehet6s polgarok az addig
f6ldszintes, t6bbnyire ket-ket
utcai ablakos, k6zepen
kapuathajt6s epOletre emeletet
emeltek, es a generaci6s
egyOttlakast immar szintenkent
oldottak meg.

A felfele b6vules aka lehetett az egyutt lako szemelyzet is, amely a
nagyobb gazdasag ellatasahoz nelkul6zhetetlen volt, s akik valoszinuleg
az udvari szarnyban laktak, hiszen ill meg a haboru el6tt is volt
allattartas, gazdasag.
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Ebner Matyas monogrammja a kapu felett

3.3 1JBreter (1JBetgner ) ba~ ('ar:emplom tir 13 -14 s~. )

Valaha egy csalade volt az epulet, az id6k folyaman ket reszre osztottak,
ez a bels6ben, az udvarban latszik. A telek ket oldalara epitett,
kapuathajt6val osszekot6tt jellegzetes budaorsi halo A mellette lev6
Ebner hazzal egyutt es egymas mellett az 1800-as evek vegi budaorsi
varosiasod61ak6hazepftes ket alaptfpusat kepviselik.
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A haz belso udvara a ket
lak6szarnnyal, a kocsi athajt6
kerekvetovel es a jellegzetes

kapu (Ebner-haz, Ganter-haz)

4. <!Clementis utca a major is a ficb!' ubbarba? (posta) ko?ott:

A 4-6 slam alatti nagyon szep jellegzetesen buda6rsi regi epulet,
klasszikus tipusa a ket oldalhatarra epftett kapuval 6sszek6t6tt
lak6haznak, eredeti kapuval, kifele nyfl6 kulso ablaktablakkal, belso
spalettakkal. T6rtenetet sajnos tulajdonosai nem ismerik.
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Felujitasa utan az utca disze lehetne es a mult heten vegre kapott
vizellatast, vagyis az epites-hasznalat k6zmOakadalyai talan vegre
elharulnak. A terOlet fejl6deset, mint ez a pelda is mutatja, a kiepitetlen
varosi k6zmOhal6zatok akadalyozzak. Hasonl6 pelda az Ebner k6z,
melyre a k6zterOIeteknei es a Ganter-haznal meg kiterek.
Az a szemlelet, hogy egy varosk6zpontban majd a t6keer6s vallalkoz6
kiepiti a yaros helyett az infrastrukturat, egyenesen vezet ahhoz a
vegeredmenyhez, hogy az igy meg dragabba val6 epftesi terOleten minel
t6bb lakast kell letesiteni a gazdasagossag erdekeben es ezert
ertelemszerOen az utban lev6 regi epOleteket Ie kell rombolni. Csakhogy
a peldak azt mutatjak, ami ma dics6itett divat, nem biztos, hogy
hosszutavon is erteket kepvisel es ismet nyakunkon egy divatjamult

design.
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A 8.sz. lak6haz tipikus svab paraszthaz, kOl6n erdekessege, hogy a
mellette leva 10.sz epOlettel nem epOlt 6ssze, pedig a ket epOlet k6z6tt a
szokasos athajt6meretet megtartottak, az epOleteket egymassal
szembenezve epitettek.
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A 10-es szamot a haromosztasu ablakkal nyilvan atepftettek.

A kifele nyil6 kOlso ablakszarnyak es ket ablakszarny kbzbtt beepitett
raGS -jellegzetes megoldas
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5. JRii?tertiletek a tiimbben :

5.1 ~ij? tet
A K6z ter a Zichy major es a lak6hazak k6z6tt terul el. Nemregen
ujitottak fel, sajnos az allaga egyre romlik, a terk6 k6z6tt kin6tt a gal, a
kut nem uzemel. A ter menten vannak rendbehozott kedves hazak,
amelyek a regi sajatos hangulatot idezik.
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5.2 (!Ebner ko?

Az Ebner k6z a templom melletti setal6 utca szerves folytatasa a ter
tuloldalan. J6 fekvese, gyalogos 6sszek6t6 szerepe talan vegre

hangsulyt kap, jelenleg azonban siralmas latvanyt nyujt. Hats6 keritesek
es mar nem is uzemel6 garazsok merednek ra. A varas egyetlen
muemlek lak6hazat a rendezes hianyaban a hatvanas evekb61 ott
felejtett viragtart6k es cs6korlat vedelmezi a magasabb terepen mozg6
gepkocsikt61. Csapadekviz elvezetes, k6zmu itt nincs.
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A Templom ter 20 parkol6ja es mogotte a kozterGleten al16 "garazsok" -

remelhet61eg hamar eltOnnek

6. ~ barO5 egpetlen muemlek Iakoba?a : ~anter -ba?

Jellegzetes m6don a kapu felett bsszeepitett ket lak6szarnyb61 al16 halo
Terepszintje kb. 60 cm-rel melyebben van a ternel, es a kbzterGleten
megoldatlan csapadekviz elvezetes miatt folyamatosan azik.
Homlokzatdiszei sokkal finomabbak, mint a kbrnyez6 epGleteke (Frank-

hal, Ebner-haz).
--,~~ ~
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Epites eve 1880, epittet6 HW

Jellegzetes szep kapumegoldas

Korlattal , virag valyuval
elbarikadozott vedelem az
egyetlen mOemlek lak6haz
el6tt.
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7. ~? Wrabalmt ..koc~ma"

Van egy regi epulet a Szabadsag lit 20 alatt, amely ugyan kivul esik az
Ofalu-t6mb teruleten, megis t6rteneteben, epiteszeteben is szorosan
k6t6dik az uradalomhoz. Bercsenyi Zsuzsanna k6zvetlenul a varszeru
epitmenye ulan emeltette. Valaha ill alltak meg a postakocsik laval

,. , .
~

aztan 1894-t61 az

el61jar6sag epulete,
a szocializmusban
Tanacshaza, mara a
Szent Vincze Ovoda.

Az ~p(IJet 1894-16l a kozseg elilljar~
El6z61eg a Korona-urad.lom korcsm4j. volt
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Utcai ablak dfszkerete

Ovoda kapuja es ablaka
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Leveltari terv az egykori uradalmi vendegl6r61 Filipszky Istvan

gyGjteseb61
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~ar~?o -irta Molnar Mara az Ovarosert EgyesOlet Eln6ke

A fenti anyagban nagy szamban szerepelnek helyi vedett epuletek, es
maga az Ofalu egy resze a templom okan vedett k6rnyezetben fekszik.
Az ismeretterjesztesre gyOjt6tt anyaggal egyaltalan nem az a celunk,
hogy mindenfele kenyszerek, k6telezesek alakuljanak ki az esetleg
amugy is penzszOkeben lev6 tulajdonosokkal szemben, hiszen mag a az
6nkormanyzat is tulajdonos. Nem lehet kett6s mercevel merni, egyfel61 a
magantulajdonosokat szankcionalni, masfel61 a k6ztulajdonut hagyni
rossz allapotaban mondvan, hogy nincs penz ra.
Azt gondoljuk k6rnyezetunk szebbe tetele erdekeben mindannyian
egyuttmOk6dhetnenk. Mi ezt az anyagot figyelemfelhfvasnak szantuk es
szeretnenk, ha az uj szabalyozasi terv megalkotasakor Dr. Nagy Bela
altai keszftett lakossagi egyezteteseken alapul6, hagyomany6rz6
rehabilitaci6s javaslat val6sulna meg. Varjuk az Onkormanyzat
segitseget abban, hogy a rehabilitaci6 anyagilag segitett es a teljes
k6rnyekre kiterjed6 m6don val6suljon meg.
A Templom ter deli reszer61 keszitett fotomontazzsal arra szeretnenk
felhfvni a figyelmet, hogy a yaros f6bb utvonalaira a regi es uj epuletek
talalkozasara a varoskep erdekeben elkepzelest kellene kialakitani,
mivel a szabalyozasi tervekben szerepl6 mutat6szamok betartasaval is
lehet nem kfvanatos utcakepet elerni.
Hangsulyozom: nem mOregi epuleteket szeretnenk megval6sftani,
hanem korszerO, a mai igenyeknek is megfelel6 , t6meqeikben-,
szinezeseben odail16 , a hagyomanyok es a modern kapcsolatat
tiszteletben tart6, val6di z61dfeluletekkel kialakftott, elhet6 belvarost
szeretnenk.

Buda6rs, 2012. november 15,
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KeszOlt a Budabrs Ovarosert EgyesOlet kiadvanyakent
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Az anyagot Irta es szerkesztette :
Morvai Agnes
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A fot6kat keszltette :
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