
" Csak addig el egy nemzet, amig
uan hagyomanya!"

Szechenyi Istuan

Ors falu. majd kes6bb Budaors ele-
teben jelent6s szerepet toltott be a
kozosse~ mindenkori. id6r61 id6re
,'altoz6 pecsetje.

A jogtud6s Werb6czy Istvan, illetve
a kozepkori koz~ondolkodas szerint
nem rendelkeznek hiteles pecseltel a
kozsegek. annak ellenere. hog,y ezek
pec"elhasznalala mar slmnlan mo-~ 
don elterjedt a XVI. szazad elejere.

A jelenle~ ismert le~re~ebbi magyar
koziratu pecset Vamos faille 1487-
b61. Latin felira~ut meg regebbr61 is
Ismernnk. Ezt tovabb,gondolva tehat
Ors. ,'agy akar Csik. H'orhi es Bobald
kozsegek is hasznalhattak sajat
pecsetjeiket a XV. szazad vegen. a XVI.
szazad elejen. Ezek azonban. ha vol-
tak IS. elvesztek. lenyomalaik meg-
semmisulhetlek. ,'a,I,tY a mai napig
kal16dnak.

Pecseteket. folyamatosan ismerunk
a jelzett idoszakt61 kezd6doen a ku-
lonbozo falvakb61.

A h6doltsag utani idoszakban ismet
,'1sszatelepuI6 falvak bir6i szerveze-
telnek a kiepitest" mindig a legels6
feladatok kale tartozott. ennek kovet-
kezteben a pecsetnyom6kat (tipari-
umokat) is megvesettek. A bir6 kozhi-
telenek mi,'oltat a bir6i pecset fejezte
kl. amelyik az lIralkod6i pecset popu-

~laris valtozata. A voros pecsetvtaszt a
'kozepkorban csak az uralkod6 hasz-
nalhatta. a Xlii. szazadban ennek
hasznalata mar a falvak szintjen is
termeszet.es

IErdekes adat kozse~unk birajaval
kapcsolatban. 1748. majus I-jen Ja-
ger Janos Henrik Beb6 Karollyal
larsulva szerz6dott a budaorsi bir6i
lakas felepilesere,)

Ezek ulan lassuk. hog)' kozsegunk
pecsetjei kozul melyekel ismerjuk a
X)( szazad elejeig. El kell mondani,
ho.~v a X\'lll. szazad elejei betelepites
ulan lljonnan vesetett kozsegi pecse-
tek legtobb eselben a falut szimbo-
IIi:altak. ig.v kernlt Budaors p~csetjere
mindt"n ujraveseteskor a nemet rel-
irat. mely a betelepilettek nemzeti
ho\'atartozasast kivanta jelezni. a la-
tIn kt"reszt. mely vallasukat volt hi-
vat\'a mutatni a kulvtlag fele es vegul a
pecsetnyom6 hannadik meghataroz6
eleme. az ismert pecsetek id6sza-
kaban mindvegig szereplo szolotoke, a
latin keresztet befon6 furtokkel. mely

Sz6L6t6ke Latin keresztet

formal6 fiirtokkel
a kozseg megelhetesenek alapjaul
szolgal6 igen fejlett sz616kulturat oro-
kitette meg.

A kozseg .els6 ismert pecsetje 1730-
b61 val6. Erdemes elgondolkozni a
kes6i datuman. hisz az iratok szerint
ekkor mar 10 eve eltek itt a telepesek.
Talan az els6 itt toltott tiz ev bizony-
talansaga. a mas helyre val6 telepules
gondolata jatszott szerepet abban.
hogy 1720 es 1730 kozott pecset. vagy
legalabb pecsetnyomat nem szerepel a
bose~esen el6kerult hivatalos irato-
kon.

Az els6 pecset felirata: BUDAEOR-
SER: GEMEIN : INSIGI : 1730.

A vonalgyurube foglalt konrat altai
hatarolt mez6ben flives talajon latin
kereszt. amelyet balr61 jobbra tekere-
d6 sz616ag vesz korul levelekkel es
flirtokkel. Atmer6je: 26 mm.

Hasznalatban volt 1730-1724-ig.
Szeretnem felhivni olvas6im figyel-

met arra. hogy e pecsetnyomat nem
azonos az immar szeles korben ismert
pecsetnyomattal. melyet el6szeretet-
tel hasznalunk. (A Budaorsi Napl6
fejlecen. a Budaorsi utikalauz cimu
kiadvany borit6jan stb.)

A masodik ismert pecset 1743-b6l
val6.

Felirata: BUDAERS GEMEIN INSI-
GEL.l.7..4.3.

A kisse ovalis vonalgyurube foglalt
konrat altaI hatarolt mez6ben zold
talajon al16 latin kereszt. mogotte flir-
tokkel teli leveles sz616t6ke. Atmer6je:
22.24 mm.

Hasznalatban volt 1743-1850-ig.
A harmadik ismert pecset sztnten

1473-b61 val6.
Felirata: BUDAERS GEMEIN INSI-

GEL. 1743 X.
Atmeroje: 21.25 mm.
(Csupan figyelmes vizsgal6das ulan

fedezhet6 reI tobb apr6 elteres a 2. es a
3. pecset lenyomata kozott.)

Ez az a pecsetnyomat. mely ma mar
szeles korben ismert.

A XIX. szazad els6 feleben hasznal-
tak.

A negyedik ismert pecset sajnos mar
jelent6sen elter a vesett. szepen ci-
zellalt el6deit61. Egyetlen jellemz6je a
praktikussaga. Mar nem szimbolizalja
a falut. csupan nevet kozli vellink.

Felirata: BUDAEGRS
A fekete ovalis vonalkeretben a viz-

szi.ntes szoveg.
Atmer6je: 15.30 mm.
Gumibelyegz6.
Hasznalatban volt 1861-1876kozott.
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