
Melysegesen mely a Multnak kutja.
bel61e meritjii.k megis az Elet vizet."

Thomas Mann

Varosunk tortenetenek egyek leger-
dekesebb. mindmaig kellokeppen reI
nem art fejezete az ] 686-t61 ] 720-ig
terjedo id6szak.

Buda torok uralom al61i felszabadu-
lasa merfoldk6 Budaors eleteben is.
Mivel a hadjarasok utjaba esett. lakoi
ha voltak. elmenekultek vagy meghal-
tak. Annyi bizonyos. hogy 1686-ban
varosunk lakatlan volt. Eltunt az elet-
nek minden nyoma. Elhagyott portak
valtak a folddel egyenl6ve. A kozepkori
templomok romjai a foldb61 alig ki-
emelkedve meredeztek.(Ors templo-
manak koveit a torok a vedelmet er6-
sitend6 Budara hordatta. Csik falu
templomanak koveit pedig a Zichyek
szallitottak Obudara j6val kes6bb. ot-
tani epitkezesekhez.) A1lhattak meg a
regi kiralyi udvarhaznak a loldb6l
szinten aligkiemelked6falai. valamint
a mai Kamaraerd6 teriileten lev6 Hor-
hi-udvarhaz alapjai. A korabeli 6ssze-
irasok pusztakent emlitik a varost.

A kor adatait rogzit6 irasos emlekek
kozott kutatva azonban kiderul. hogy
korantsem volt a ket datum kozott
(1686-1720) lakatlan puszta varo-
sunk. Az adatok szerint a budai hatar-
ban lev6 szant6foldekhez a tabani ka-
tolikus racok 1695.marcius 21-en
Zichy Istvant6l arendaba vettek a Bu-
da melletti Ors es Csik pusztakat. evi
500 tallerert. A budai varosi tanacs a
berleti szerz6des megkotese utan
azonnal tiltakozott a kamarai admi-
nistrational. s maganak kovetelte az
arendalas jogat.

A tanacs fellepesenek az lett az ered-
menye. hogy a racokt61 elvettek a ber-
letet. es a varosnak adtak at. A budai
tanacs viszont a foldesurnak fizetend6
arendaosszeg es a varosnak adando
kilenced fejeben atadta a pusztakat a
racoknak. s ezek a teriilet 1/4 reszet
szant6foldkent ml1veltek. a tobbit par-
lagon hagytak. 1696-ban 113 mer6
buzat. 653 mer6 rozsot. 68 mer6 arpat
es 5 mer6 zabot vetettek itt el. (OL.-
Kamarai LT. CL. et C7-42.) 1701-ben
azonban a Zichyek felmondtak berle-
tel az arenda rendetlen fizetese miatt.

Erdekes adat. hogy ebben az id6ben

kezd6dik meg az elpusztult sz6l6k uj-
ratelepitese. Az iras szerint a torok
h6ditas titan "A Budat felkorben ovez6
dombok. hegyek sz6l6muvelesre al-
kalmas lejt6in a yaros es a komyek
szaporod6lak6ssaga igen gyorsan fel-
ujitotta a regi sz6l6ket es hatalmasan
kitetjesztette a sz6l6teruletet. A tabani
racok az akkor meg puszta Budaorsot
es Csikot is berbe vettek a Zichyekt61.
es beultettek sz6l6vel." A torok h6dolt-
sag pusztulasat hoz6 felszamolas
titan ekkort6l szamithatjuk az id6t.
mikori6l ujra a sz6l6 lett varosunk
megelhetese gazdasagi alapja.

Vegiggondolva a korra vonatkoz6
eddigi ismereteinket elmondhatjuk.
hogy Budaors teri1letenek kulturtajja
val6 v1sszah6ditasa ekkor veszi kezde-
let. Lattuk. hogy a teri1let berl6i. ra-
cok. intenziv muveles ala vontak az
arendci.lt foldeket. Mindezen tevekeny-
segek termeszetesen maguk titan von-
tak feltehet6en bizonyos alapvet6
"kommunalis letesitmenyek" kialaki-
tasat is. Gondoskodniuk kellett az itt
gombat termel6. sz616t muvel6 embe-
reknek els6sorban vizr61. kutakr61. Itt
els6sorban az egyszerlien. gyorsan ki-
alakithat6 foldbe vajt kunyh6kra. az
ugynevezett "tururia sub terra"-ra
gondolok. amilyenekben a Taban te-
ruleten is laktak akkoriban.

Nem feledkezhetunk meg a legfonto-
sabb. a sz6l6termelest. borkeszitest
alapvet6en befolyasol6letesitmenyek-
r6l a pincekr6l gem. Budaorson. mint
tudjuk. el6szor a r6maiakat megel6z6
eraviscusok foglalkoztak sz6l6telepi-
tessel. Eddigi adataink alapjan boros-
pincek letere az 1241/1242. ev1 tatar-
jaras ulan kovetkezhetunk. mikor is a
lakossag az ugynevezett tatarlyuka-
kat kezdi borospinceknek hasznalni.
Varosunkban azegeszkozepkorfolya-
man a sz6l6 volt a meghataroz6 gazda-
sagi termek. Ezek a pincek tuleltek a
h6doltsagot es az ujonnan er6re kap6
sz6l6termelest konnyitettek. tettek le-
het6ve racok szamara.

A torok h6doltsagot kovet6 pusztu-
lag ulan varosunk hatarat els6kent
mez6gazdasagi muveles ala fog6 racok
nagymertekben hozzajarultak a
kes6bbi nemet berl6k. majd telepesek
altai veglegesen kialakitott kulturtaj
letrejottehez. F. I.


