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Szinte jelkepes volt, hogy az Otemeto uj, mar megszentelt ravataloz6jab61
2002. aprilis 12-en Hauser J6zsefet, -a tanft6t, az iskola igazgat6t, a hely-
torteneszt, Budaors yaros dfszpolgarat -bucsuztattak el elsokent csalad-
tarnai, tiszteloi, baratai, egykori tanftvanyai. ,.Akit kozel 90 esztendovel aid
meg a SOTS, annak bizonyara sok lehetosege ad6dik maradand6 orokseget
hagyni az ut6kor szamara. Hauser J6zsef azok kale tartozik, akik gazdagon
eltek a lehetosegekkel" -kezdte beszedet Wittinghoff Tamas polgarmester.

Nekem pedig Mate evangeliuma
jutott az eszembe, benne az utjara
indul6 gazda, aki szolgaira killon-
bozo osszegeket, talentumokat bf-
loll, hogy gyarapftsak azokat. Vol-
tak, akik j61 gazdalkodtak veluk.
19y tell telepulesunk ertekeivel
Hauser J6zsef. Tudta, hogy egy
telepules multjaval is gazdalkodni
kell, annak szellemi es lelki kin-
cseit gyarapftani kell. Pedig valaha
gyanus tenykedesnek szamftott
az, ha valaki egy nemet telepules
multjat kutatta.

Hauser J6zsef csaknem egesz
eleten at Budaorson tanftott es
kutatott, leveltarakban es az em-
berek kozott, szorfJalmasan keres-
te a forrasokat. Evenkent vaskos

I falukr6nikat allitott ossze.
Az egykori nagykozsegi, ma va-

rosi konyvtarban, meg egy-ket
eve is egyszeruen ugy emlegettek at a fiatalok is tisztelettel: J6zsi bacsi, a
mi a Helytorteneszunk. A r6maiakt61 az akkoriban epulo lak6telep epftese-
ig minden erdekelte. A tobb ezer eves Budaors minden szazadar61 volt er-
demes mondanival6ja. Ugyanazzal a szeretettel gylijtotte ossze a telepules
kozepkorat, mint ahogy szelfd batorsaggal mert sz6lni a kitelepftesrol. A
matematika-kemia szakos tanar.- tudtak r6la? -valami szelfd nyugalommal
es batorsaggal feszegette tobb evezred es a kenyes kozelmult kerdeseit.

S kerem, engedjenek meg e soTak fr6janak egy szemelyes kiterot: 1984-
ben hozzam kerult lektoralasra Hauser J6zsef Budaorsi kr6nikaja. Ebbol is-
mertem meg e telepules multjat, es azt, hogyan kell szfwel helytortenetet
Ifni. Ugyanez volt lektortarsam, Glatz Ferenc velemenye, aki ma a Magyar
Tudomanyos Akademia elnoke. En magam pedig alighanem Hauser J6zsef
keziratanak koszonhetem, hogy Budaors lett "valasztott szulofoldem", hi-
szen amikor a Nemet Kisebbsegi Onkormanyzat megkerdezte, hogy vallal-
nam-e a Helytorteneti GyUjtemeny vezeteset, kedves hatarozottsaggal biz-
tatott, vagi bele, meg tudod csinalni!

A Budaorsi Kr6nika fontos kezikonyv, de legfontosabb megis Hauser J6-
zsef szemelyisege volt. Peldaul az a bizonyos 1200 cedula, amire mindent
feljegyzett, es ami nem kerult bele mar a konyvebe. "Unser Altdirektor, a mi
oreg igazgat6nk!" -emlegette szeretettel, aki ismerte, aki ismerhette.

Ha mar evangeliumi peldaval kezdtem, had zarjam is azzal: "J61 van, te
huseges, derek szolga! (...) mivel kevesben hu voltal, so kat bfzok fad, menj
be a te urad oromebe." ( Mate, 25. 23-24.) A talentumot j6ra kell fordftani.
Mi ezert folytatni szeretnenk mindazt, amire J6zsi bacsi tanftott mindnyajun-
kat Budaors multja megismereseben, es j61 szeretnenk a talentumokat a
szukebb haza megismereseert forgatni!


