
Cseres Tibor. kituno XX. szazadi regenyir6nk izgatott hangu
irasban kerdezte egykor az Elet es Irodalomban: Hol a k6dex?
A magyar tortenelem rejtelyeit boncolo iro azt a kozepkor ve-
gi kodexet kereste, mely samanok pereit jegyezte fel a kor-
szak vegerol. Nekunk, budaorsieknek is van egy ilyen kroni-
kank, a Budaorsi Naplo hasabjain tobbszor is megemlitett
Wendler-kronika.. .

Tartalmat, reszleteit idezte, kivonatban k6z61te Franz Riedl Hei-
matbuchja, de mi az eredeti Wendler-kronikat kerestGk minden-
utt. A kitelepftett Wendler csaladnal is, masutt is erdekl6dtGnk. A
telepules nepessegt6rtenetevel foglalkozo Andreas Ritter helytor-
tenesz is hallotta a kronikat keres6 felteveseket.

Sejtelmesen mosolygott, maid nyar elejen vastag levelet kGI-
d6tt Schwetzingenb61, elkGldte a t6rteneti feljegyzesek gepelt
masolatat.

Ez ami k6dexGnk, ami ugy maradt fenn, hogy Holovics A6rianje-
zsuita egyhaztbrtenesz, rendje szetkergetese utan f61eg a multtal
foglalkozott, es amikor 1952-ben kblcsbnkapta az eredeti feljegy-
zeseket, lemasolta azokat. Budabrsnek mar a XVIII. szazadt61 volt
iskolaja, voltak tanft6i, mint egy 1830-as nevjegyzekb61 kiderul,
neha telen szazhusz kisdiak is jart a tanft6 ele. Nincs abban sem-
mi meglep6, hogy a budabrsi nemet gazdak tudtak frni. Ezt az
bsszeallftast alan fr6i regebbi feljegyzesekb61 allitottak bssze, me-
Iyeket meg a XVIII. szazadban kezdtek bsszefmi. A kr6nikas fel-
jegyzesek tbbb kez frasat 6rzik, ez a magyarorszagi nemet hazi fel-
jegyzesek gyakorlata. Sopronban peldaul, ahol a legregebbi kr6-
nikat ai. 1500-as evekkel kezdik (Faut Mark humanista kr6nikaja)
folytatja egy Klein Menyhert nevG tanft6, kes6bb masok is. Itt vagy
30(!) kr6nika szuletett fgy, az ujabbak (XVIII. szazadiak) mar nem
is jelzik, hogy honnan masoltak bssze az el6z6 szazadokat.

A mi kr6nikankkal csak egy a gond. A feljegyzeseket nehez fizi-
kai munkahoz szokott sz616sgazdak -vagy a szent ember hfreben
all6 Wendler vegeztek -es ekkor meg nem volt kialakult akademi-
ai nemet helyesfras. igy egyet tehettunk -Ie kellett a bizonytalan
helyesfrasu nemet szbveget magyarra fordftani. A Riedl Ferenc
Helytbrteneti Gyajtemeny kes6bb ketnyelvG nemetseggel -a regi
es a mai nemet helyesfrasban szeretne kiadni az evszazados fel-

jegyzeseket, hozzateve azok magyar fordftasat is.
A Budabrsi Napl6 mutt irant erdekl6d6 olvas6i addig is olvas-

hatjak magyarul Kreisz Gybrgy es Wendler Ferenc tbrteneti jegy-
zeteit. Aki esetleg tovabbi masolatr61 tud, kerjuk, kbzblje a szer-

keszt6seggel!
Ezutan lassuk a kr6nika szbveget! Sajat megjegyzeseink dupla

zar6jelben szerepelnek.

Feljegyzesek 1707 -to I napjainkig

Mi a torbagyi (Gross-Turbaler Pfare) plebaniahoz tartoztunk. Buda-
brsbt 1707 -ben telepftettek Ie, es nevet egy csardasr61 kapta, aha!
egy szep kocsmarosne elt Orsi (Erzsi) neven, (nemetGI:Usel) () Bu-
dar6\ (Of en) szarmazott, ezert az urak gyakran jartak oda sz6rakoz-

ni, az orner Usel-hez, (Buda Ebrsi)-nek neveztek. Errol kapta a fa-
\u a nevet. ((A Buda Orzsi nem mas -mint kedves nepi, nevma-
gyaraz6 legenda. A falu telepitese is az 1720-as evekhez k6todik. A
szep Orsi legendajat mar Hauser J6zsef Budabrsi kr6nikaja is em-
liti. Nem tbbb szerinte sem, mint nepi nevmagyarazat!))

1726-ban szuletett Anton Frank, Franz Wendler nagyapja.
1738-ban marcius masodikan, az uradalom hazaban egy trinitari-
us szerzetes Makkosr61 megkeresztelte az elso gyereket, neve Jo-
hann Straicher.

Ridel Budabrser Heimatbuchja szerint trinitariusok, ferencesek
es kapucinusok vegeztek a hivek lelki gondozasat 1738-ig a kbze-
Ii Buda es kbrnyek kolostoraib6\. ((Az ekkor megkeresztelt gyer-
mek szuletese utan megkezdodbtt a pestis jarvany))

1739. aprilis 5-en, mikbzben a trinitariusok ellattak a plebaniat,
ekkor meghaltak az egytol het evesek kbzul hetvenketten, a nyolc-
t61 20 evesek kbzul nyolcvanketten, a huszonegytol negyvenkilenc
evesek kbzul kilencvenheten, az 50 evesek es meg idosebbek kb-
zul tizenbt szemely, okt6ber 20-an megszunt a jarvany es a trinita-
riusok 1743. januar 13-ig lattak el.

1744. marcius 25-en megerkezett az elso plebanos, Johann
Hollman ((neve helyesen: Johann Hellmar)) es 1751. szeptember
27 -ig maradt itt.

1745. szeptember 21-en szenteltek rei az elso templomot, es
az elso plebanos idejen epitettek. ((A kr6nikas termeszetesen
nem tud a kbzepkori templomr61, s az egykori romok felhasz-

nalasar61.))
1745. december 27 -en voltak az elso keresztelesek a templom-

ban, es pedig Anna Lunz, az apjat Mathias Lunznak hivtak, a ma-
sodik Maria Bayer, az apja (keresztneve) Felix volt, a harmadik Ma-
ria Kessler, ennek apja Georg Johann Kessler.

1751. szeptember 27 -tol 1752. augusztus 24-ig az adminiszt-
raci6t ((a plebaniai helyettesitest) a kapucinusok lattak el.

1752. augusztus 27 -en Johann Wedek plebanos jbtt es 1756.
november vegeig maradt itt. ((Neve helyesen Johann Vellek Cseh-

orszagb61.))
1756. november 20-an Ludwig Dillick jbtt plebanosnak es

1761-ig maradt. «(A plebanos neve a Heimatbuch szerint Czillich))
1761. junius 17 -en szuletett Christof Wendler.
6 volt az elso uradalmi bognar Buda Ebrsbn, apja Szaszorszag-

b61 szarmazik, Meissen varosaban szuletett, es Buda Ebrsre van-
dorolt itt tart6zkodott egy ideig, majd ismet haza utazott, apja ha-
zaba ment, ahol ejszakai szallast kert, szivelyesen fogadtak, a ke-
sobbiekben kikerdeztek, azt kerdeztek, honnan jon, azt mondta,
Buda kbzelebol. Akkor azt mondta a szallasad6, neki is van ott egy
ria, majd azt valaszolta a zokog6 Christof Wendler, ez en vagyok!
Apja nyakaba borult, ezutan szivelyesen kbszbntbttek egymast,
majd bosegesen megvendegeltek. Etkezes elott a szent keresztet
vetette magara, es imadkozott. Ezert apja kizarta az brbksegbol,
pedig m6dos ember volt, harom haza volt. A hazalatogat6 Chris-
tor Wendler ajanlotta mag at, es visszautazott Buda Ebrse, aztan itt

is maradt.
((A Wendler csalad feltehetoleg Szaszorszagban protestans le-

hetett, es a vallasvaltoztatast nem bocsatotta meg fianak az apa.
A kr6nika feljegyzeseinek kbzleset folytatjuk.))
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