
Folytatva a ket evszazaddal ezel6tti Budaors6t bemutato
sorozatunkat. megemlekezunk ket nagyhin:i tudosrol. akik
a XVIII. szazad els6 es utolso negyedeben muveikben
megemlekeztek Budaorsr61.

BEL MATYAs: Ocsova. 1 684-Pozsony. 1749. Evangelikus
lelkesz. tanar. t6rtenetiro. azallamismereti kutatasok utto-
r6 kezdemenyez6je. kiemelked6 tudosa. Magyarorszag al-
lamismereti osszefoglalasat kiserelte meg elvegezni me-
gyenkent. magas szintli europai tajekozottsaggal. Mlivei-
nek sorozata a 18. szazad legjelent6sebb tudomanyos
vallalkozasa meg befejezetlenul is. Sorozata tervezetet
1 723-ban tette kozze. 1735-t611742-igjelent meg. Szamos
kotete azonban meg kiadatlan. Notitia Hungariae novae
historico Geographica divisia... 5 kotetbenjelent meg. Ez tiz
megye leirasat tartalmazza. Munkajat 1 733-ban zarta Ie.
Adatai az 1 728-as regnicolaris osszeirassal vannak egybe-
vetve. Mlive az.els6 magyarorszagi helytorteneti lexikon.

BUDAORS: (Bel Matyas: Pest megyer61. NotItia Hungariae.
reszlet) Buda6rs kozseget 1722-t6l kezdtek a svab telepe-
sek megszallni. foldesura a Zichy csalad. Van 26 szabadon
kolt6z6 urberese. inkabb zselIerek. mint jobbagyok. csak
kett6nek van foldje. 17 viszont sz616t telepitett. Az ujonnan
telepitett k6zsegben"a svab nernzet legszegenyebbjei elnek.
akik koldulassal es kezi munkaval szerzik meg kenyeru-
ket". Az osszeirtak kozott egy magyar es huszonot nemet
nevli van.

BUDA-ORS: A Zichy grofok birtoka a Sas-hegyen tul. a
f6varostol delre egy merfoldnyire bajos volgyben huzodik
meg. Kicsi falu nemreg osszekoltoztetett nemet telepesek-
kel. A hazak kozul els6sorban a var formajara kikepezett
f6ldesuri lakhely tlinik ki. Gr. Zichy Peter orokoseinek
gyakori szorakozohelye. Bar a falu hatara szuk. de terme-
keny s a szemben lev6 domboldalon kedves sz616hegyeken
jo gyiimolcsot termelnek. .

VALYIANDRAs: Miskolc. 1764-Pest. 1801. Geografus. sta-~ 
tisztikus. egyetemi tanar. 1789-t6l a kassai tankeriiletben
tanfelugyel6. l791-t6l halalaig a pesti egyetem akkor ala pi-
tott magyar nyelv es irodalom tanszekenek els6 tanara.
Fontos forrasertekli mlive a korabeli Magyarorszag helyis-
mereti kezikonyve. amelyben betlirendben targyalta a tele-
pulesek foldrajzi. nepessegi. gazdasagi viszonyait. Magyar-
orszag leirasa I-III. Buda 1796-.1799.

A mli els6 koteteben ez olvashat6 a kozsegr61: Budaors.
Elegyes nemet falu Pest es Pilis Varmegyeben birtokosa a
Kiralyi kamara. fekszik Budat6l nero messze: nadon kivlil
minden javai. s hasznos piatza is leven. els6 Osztalybeli.

A masodik kotet 733. oldalan olvashat6 az alabbi ismer-
tetes kozsegunkr61: Ors. Buda: Svab falu Pest. Varm. foldes
Ura a Kamara. lakosai katolikusok. fekszik Budahoz ket kis
mertfoldnyire. hatAIja kozepszerii. vagyonaikat es boraikaL
is konnyen eladhatjak. Ispotalya is van. piatzokj6.
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