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Mott6:
.,Schon wieder ein Schenn!"-
"Mar megint ocska cserepekl"

(Egy budaorsi gaz& kililtott igy, mikor meg
talAlta a romai eziistkincseket rejto korsot.)

ELOsz6 HEL YETT

Level az olvasonak

Kedves Olvaso!

Ez a kislexikon Onnek sz61 akkor, ha telepiilesiinket -ma mar varosunkat -
gyorsan es igazan izgalmas, olvasmanyos formaban akarja megismerni.
Forrasa: a tortenelem. Szerkesztesi elve: aljabetikus. Formaja: tematikus
osszeallitas Budaors multjanak regeszeti, epiteszeti, kulturalis, miiveszeti,
vallasi, neprajzi, mezogazdasagi, ipari, kozszolgalati es tortenelmi emlekei-
rol.

A szocikkeket felszinesen attekintve kiderul, hogy historiank nem fer el
mils, az orszag tobbi telepulesenek tortenetetal: fejlOdesenek vonalat a fel-
emela esemenyek csakUgy meghatarozzak, mint a sorstragediak. De amikor
ezt leirom, rogton hozzateszem: ez nem igaz, sat cafolja ezt a kef -altalam
nagyrabecsiilt -szerza is. Lokillpatriotakent hiszem, hogy telepulestortene-
funk igenis mils, mint a tobbi varose, falue!

A mull a vaskorbol indul, es egy romai kori telepulesen at tart -bizonyi-
tek ra az 1963-ban talalt tobb mint 2000 penzerme III. Gordianus, Traianus
es Decidus csaszar korabol- a magyar honfoglalasig.
Egy kOzepkori, 1236. augusztus 29-en kelt oklevelben mar szerepel a Buda-
ors nev Ers, Urs, es Ewres alakban. Van egy Torokugratonk, ahonnan egy
torok vezer -hogy uldozainek fogsagaba ne essen -bekotott szemu lovaval
a melybe ugratott.

A telepules elsa ismert pecsetje 1730-bol valo, BUDAEORSER GEMEIN
INSIGI felirattal. Ugyanabban az evtizedben pusztitott a "fekete halal" -
tobb mint 200 ember, vagyis az akkori lakosok tobbsege halt meg Budaor-
son pestisben.
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A kello tortenelmi tavlat hianya mellett korunk ertekeleset szubjektiv tenye-
zok, erzelmek es indulatok is nehezitik. Van peldilul egy "csaladi iigy" az
1921-es budaorsi csata, vagy mas neven az "okt6beri kiralypuccs ". E sza-
zad torzsziilotte a svabok eliizese, konszolidalt neven a kitelepites, amely itt
kezdodott... Napjaink tortenete ezert meg nem lehet tortenelem, de jovonk

szempontjab61 meghataroz6.
A varos kisebbsegi onkormanyzatainak egyetertesevel es tamogatasaval

mar hilrom telepiilessel sziiletett partnervarosi szerzlJdes. Elsokent 1989
majusaban a nemetorszagi Bretzfelddel, iden pedig a gorogorszagi
Pyrgosszal es a szlovakiai KisiJjfaluval. Koriiltekintoen apoljuk a sokoldalu

kapcsolatokat.
A politikai rendszervaltozas 6ta eltelt kozel egy evtized Glatt szamos vi-

lagceg telepiilt Budaorsre. Dnkormanyzati -mintegy 250 milli6 forintos -

beruhazasban kesziil a Budaorsi Egeszsegiigyi Kozpont, es epiil egy uj aut6-
palya-csom6pont es kozuti hid, amely 1998-ban kesziil el. Egyetlen oktatasi
intezmenyt sem kellett bezarni, sot boviilt az 6vodai es altalanos iskolai fe-
rohelyek szama. Budaorsnek ma 23408 alland6 lak6hellyel rendelkezo la-
kosa van. A munkanelkiilisegi rata 3,6 %, osszehasonlitaskeppen: az orsza-
gos adat 10 % folott van. E nehany tiny is onmagaert beszelo bizonyitek.

Kedves Olvaso!

Buda6rs regi es szep telepiiles, erdemes meglatogatni es megismerni kultu-
riljat, multjat es jelenet. A szerzokkel egyiitt en is ugy k6sz6nt6m ant, mint
ahogy a varos bevezeto utjan al16 tabla fogadja a latogat6t:

" Wilkommen in Wudersch! -Isten hozta Budaorson!"

Buda6rs, 1997 karacsonyan

~'!*!'~~~~ 7~
polgarmester
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A "budaiJrsi ko'"

A XI-XII. szazad fordu1ojan kesziilt, es
egykoron a budaorsi kiralyi kapolnat diszi-
tette. A faragvany a mwt szazad vegen
keriilt a Magyar Nemzeti MUzeum Kotara-
ba. Gerevich Tibor ismertette a Magyaror-
szag romankori em/ekei cimu, 1938-ban
megjelent koteteben. (11. kep)

Manapsag a ko mar nem talalhato meg
a mUzeum Kotaraban. BiczO Piroska regesz
irta: "BudaorsriJ/ szarmazo kiJre a Magyar
Nemzeti Muzeum nyi/vantartasaban nem
sikerii/t adatot tala/nom. A faragvany a
masodik vi/aghaborU soran veszhetett e/,
mive/ 1938-ban meg mint a Nemzeti Muze-
umban /eviJ darabro/ o/vashattunk yo/a. A
haborUt kovetiJ reviziok soran mar nem
volt iff, e//enkeziJ esetben nyi/vantartasba
kerii/t yo/no. " (FI)

1946. januar 13-an, vasarnap hajnalban
tobb mint 500 fOs rendorzaszl6alj "kiilon-
leges feladattal" vette komI Budaorsot,
akiknek beszallasolasara is SOT keriilt. Az
utcakon rendorjarorok cirkaItak, a koz-
segbe vezeto utak bejaratainaI es az utke-
resztezooesekben rendorok alltak. A kite-
lepitesi bizottsag Ratk6 J6zsefvezetesevel a
kozseghazan, majd a fiuiskolaban rendez-
kedett be, ahol a kozseg akkori vezetoivel
zart ajt6k mOgott folytatta az elokeszito
munkat. Az osszeallitott listakon kitelepi-
tesTe jeloltek azokat, akik az 1941-es nep-
szamIalasnaI nemet anyanyelvtinek, nemet
nemzetisegiinek vallottak magukat, illetve
aki magyar hangzasU nevet nemet hangza-
sUra vaItoztatta.

Januar 14-en kidoboltak, bogy aki on-
kent kitelepitesre jelentkezik, az az adatok

egyeztetese celjab61 jelenjen meg kitelepi-
tesi bizottsag elott. Onkent jelentkez6 nem
akadt, pedig a magyar kormany hatarozatat
a magyarorszagi nemetek kitelepiteserol
mindenki ismerte. Budaors lakossaga pedig
elte a nemetlakta telepillesek megszokott,
dolgos mindennapjait. A rendorok jelenlete
es a razziasorozat rosszat sejtetett szamuk-
fa, de a fesziilt legkor ellenere tovabbra is
anyanyelvUket hasznaltak mindenutt.

Januar 19-en, szombaton hajnali ket
6rakor a kozseg nyugati szelen kezdooott el
a rendori akci6. Valamennyi hazba bezOr-
gettek, aImukb61 riasztottak fel az embere-
ket, es nehany percet adtak a legsziiksege-

A budaorsi nemetek kitelepitesenek
rovid tortenete

A magyar kormany 12330/1945. sz.
rendeletet 1945. december 27-en hirdettek
ki. Ez a rendelet a magyarorszagi Bernet
nemzetisegii lakossagnak Nemetorszagba,
az anyaorszagba t6rteno attelepiteserol
intezkedett, melynek vegrehajmsara kor-
manybiztosokat neveztek ki. A beliigymi-
niszter rendeletet az alispani intezkedes
erositette meg, melyben Buda6rs kozseg
lakossaga 1/3-anak kitelepiteset iranyozta
el0. A budaorsi nemetek kitelepitesi bizto-
sanak dr. Gonczi Janost neveztek ki.
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sebb holmik osszecsomagolasara. A csala-
dok batyukba, kisebb rnskakba pakolt erte-
keikkel (amelyek osszesen otven ki16nal
nehezebbek nem lehetettek), vagy tobben
taIicskara feldobott hasZIlalati rnrgyaikat
tolva, a rend6rok a rend6rok altai terelve
erkeztek a kozseghaza udvarara. Az udva-
ron ujabb nevjegyzeket keszitettek, majd
portcijuk, hazaik kulcsait leadatva a vasutal-
lomasra ircinyitottak 6ket, ahol mar a benn
alltak a szerelvenyek. A marhavagonokb6l
al16 vasUti kocsik a kora dele16tti 6rakban
megteltek. Ez a nap lett a magyarorszagi
nemet nernzetisegii lakosok kitelepitesenek
-a budaorsiek altai is hasznalt sz6val,
kiiizetesUknek, a "Vertreibung"-nak a gyasz-

napja.
Az 1946. januar 19-en indult els6 sze-

relvenyt februflr 2-ig meg tovabbi hat ko-
vette. A szallitIruiny, -a "Transport" -

bevagonirozottjai teli hidegben, h6ban es
fagyban erkeztek meg a nemetorszagi hely-
segekbe, pl. az els6 "Transport" Mannheim
es Hockenheim varosokba. Az el56 utba-
inditott csoport lisrnjanak megismerese
utan a hozzcitartoz6k megrohantak a koz-
segMzcit es onkent jelentkeztek a kovetkezO
listakra, bogy a csaladok szetszakadasat
ezaltaI elkeriiljek. A kitelepitett budaorsi-
ekkel pl. a januar 26-an inditott harma-
dik "Transports"-ot Oppenheimbe, a ne-
gyedik szerelveny utasait Creilsheim kor-
nyeken telepitettek Ie; az otOdik januar 3l-en
mar bevagonirozott, de csak februflr l-jen a
deli harangsz6kor indult, majd februflr 2-an
gord1:i1t at a harnron. Becsben szovjet moz-
donycsere volt, februflr 4-en elertek a
szovjet-amerikai z6nahatart, ahol a tetiit6l
mentesites keserves folyamatan rnindenki
atesett. Salzburgban ertek el az osztrak-
nemet hatcirt, ahol szentrnisen vehettek reszt.
Tovabbhaladva Creilsheimben es Weiker-

scheimben taIaIkoztak a negyedik budaorsi
szerelveny utasaival, majd a szerelveny
februitr 6-an ejszaka erte el (Konigs)Laudat,
kesObb Gerlachsheimet, ahol kipakoltak.

Az uj hazaban a fogadtatas kiilon meg-
razkOdtatast okozott. A hetedik szerelvenyt
Mana megtisztulasa iinnepen, februitr 5-en
az eliildowtt torokbalinti nemetekkel egyiitt
inditottak el. A vagonokban atlagosan
30-35 rot helyeztek el. A volt otthonukbOl
hozott hideg elelem kitartott az ot-hat na-
pig tart6 utazas alatt es megerkezes ulan
egy kis ideig. A Nemetorszagba erkezetteket
atmeneti taboIban helyeztek el (pl. Goppin-
gen), ahol szobankent ketemeletes agyak es
egy hosszU asztal kepezte a berendezest.

Budaorson csak marciusban kezdtek
meg a kitelepitettek hazaiba bekoltoztetni
a volt, a korabbi kormanyzat alatt nyugatra
emigralt szemelyeket es csaladtagjaikat, a

spanyol polgarhaborilban resztvetteket, par-
tizanokat, akiknek mindenkivel szemben
politikai es vagyoni elojogaik voltak, va-
lamint az otthonaikb61 hason16 m6don elii-
wtt felvideki, erdelyi es delvideki magya-
rokat. A betelepitetteket a telepes nev illette
meg.A kitelepitestol val6 mentesseget a
volt fiUiskolaban miikOdo kiilon bizottsag
intezte, de csak kevesek szamara adott ki
mentesitesi okmanyt.

Budaors nemet nernzetisegii lakosainak
tovabbi kitelepitese -az 1946. evinek foly-
tatasakent -1947. augusztus 23-an a reg-
geli 6rakban tortent meg, amikor a kitelepi-
tesi bizottsag altaI az ev nyaran rruir ossze-
irt 80 csaladot karhataImi es Tendon kise-
Teitel, teheraut6n a budafoki vasuta1lomas-
ra szaIlitottak. A vonatszerelvenyen utaz6-
kat Nemetorszag szovjet z6najaba, Hoyers-
werdaba vittek. Elhagyott portaikat, erteke-
iket az uj telepesek kaptak meg. (KIG)
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A budaorsi borok kiilf"oldon

A boT ertekesitese erdekeben neMny
gazda: Feldhoffer Marton, Weber LipOt,
Schkazol Gyorgy, Kreisz Orban, Frank
Istvan es Hauser Janos ki.i1Ioldi kereske-
dokkel teremtettek kapcsolatot es 6riasi
mennyisegii bolt szaIlitottak ki.i1Ioldre. (FI)

A budaorsi templom tervrajza (llI)

A budaorsi (3.) romai katolikus temp-
10m alap- es homlokzati rajza.
a) A templomhajo. b) A szentely. c) A
sekrestye. d) Az E betiinek a jelzese hiany-
zik. e) A korus es a szOszek lepcs6i. f) A
regi megmaradt torony. h) Homlokzat. i) A
K es L pontok kozOtti keresztmetszet.
A tervrajz keszit6je Franz Xaver Gfoller
volt. (20. kep) (FI)

A budaorsi bortermelok megoszlasa
a termes Dagysaga szenDt (1766/67-beD)

Bortennes Szam %

13,1
39,4
31,4
13,9
~2

A budaorsi uradalmi haz, preshaz es
pince alaprajza

A buda6rsi uradalmi hazban levo pin-
cenagyobbitas tervrajza.
A) A preshliz fele szelessegeben, a regi
pince teljes hossmsagaban, oszlopok nel-
kill. B) Az ujonnan tervezett pince, a sze-
lesseg mcisik feleben, az alapozas elerheto
aIatcimasztcissai. C) A pince felett cillo
preshciz, amelybol lepcsok vezetnek a pin-
cebe. D) Hatszobas, egykonyhas es ket
bejaram lakoepiilet. E) Az uj es a regi pince
keresztmetszete. F) A preshciz es a lakoepii-
let homlokzati tervrajza. G) A regi pincebol
az ujba vezeto ket bejarat.
A tervrajzot keszitette Jacob Gf61ler
komuvesmester. (21. kep) (FI)

1 -15 ak6
16 -30 ak6

31 -50 ak6

51 -100 ak6

100 ak6n fel111

137 100

(FI)

A budaorsi templom tervrajza (I)

A budaorsi felujitott templom tervrajza,
amelyet a becsi kiralyi kamarai adrniniszt-
raci6 1780. julius 9-en kiildott meg. A

tervrajz keszitoje: Franz Xaver Gf611er
6budai komuvesmester. Az oliarok (3 db)
es a lepcsofeljaratok (2 db) szine a rajzon
piros, teMt ujonnan epitett. (18. kep) (FI)

A Budaorson megepitesre ten'ezett mag-
tar es cseploszerii alap- es homlokzati
rajza

A tervrajzot keszitette: Franz Xaver
Hacker kamarni es polgari ~ester. (22. kip)

(FI)

A budavari Berenyi-Zichy palota

Az Uri utca 48-50. szam alatti palota, a
Honvooelmi Miniszterium egykori eptilete
Budavcir XVIII. szazadi epitomuveszetenek
egyik legerdekesebb emleke volt.

A budaorsi templom tervrajza (II)

A kiraIyi Obudai Kamarauradalomban
Budaorson ujonnan epitendo templom terv-
rajza 1780 auguszmsaool. A melleklet a
templom acsmesteri alaprajzat mutatja.

Szamozott jelolesek: N°l Alap- vagy
munkaszint; N°2 Tetogerendazat; N°3 A es
B pontok kozOtti metszet es kotes Minta;
N°4 C es D pontok kozOtti metszet;N°5
Regi torony; N°6 Uj sekrestye.
A tervrajz keszitoje Franz Xaver Hacker
budai polgan acsmester volt. (19. kep) (FI)



A tOrok hoooltsag utan elsa tulajdonosa
Prunner Gyorgy " Cam. Adm. Roth zu Gfen ",
azaz kamarai tanacsos volt, aki 1698.
marcius 5-en ingyen kapta a ket romepfile-
tet kamarai adomanykent. Tole gr6f vason-
koi Zichy Mikl6sne, szUletett Berenyi Zsu-
zsanna 1737. XII. I7-en 2000 forintert, aki
mindeD bizonnyal egyesitette a ket ingat-
lant es atepittette. Meg I760-ban is az 0
neve alatt szerepelt a palota, majd 1763.
XI. I8-an 20 ezer forintert a Magyar Kira-
lyi Udvari Kamara vette meg, es Albrecht

szasz-tescheni herceg kormanyz6i palom-
jaul haszrnilta. (FI)

Akcse
TorOk ~em. 50 akcse = 1 (akkori) Ft

(FI)

A komaromi varuradalom 1602. evi ur-
bariuma

1602-ben a koIruiromi varuradalomrol
(melyhez Budaors is tartozott) uj urbanum
kesziilt.(Urbanum = az ilrberi f61dek telek-
konyvi nyilvantartAsa.) "Kurtze Verzaich-
niss und Beschreibung der Herrschaft
Comorn ...Anno 1602".

Widmar komaromi tiszttarto es a Iruir
1592-ben is miikOdo Armpruster pozsonyi
fOharmincados -az 1602-es urbarium
keszitoi -, a hOdolt helysegeket ezilttal csak
nev szerint soroltak rei, a kovetkezO meg-
jegyzessel: "Diese hierobgesetze zwanzig
D6rffer sindt aile 6dt und auff Of en und
Wyssegradt geh6rig ..." A husz pusztafalu:
"Zsambek, T6k, Vacrev, Torda, Budakeszi,
Buda6rs, 6buda, Bekasmegyer, Szentend-
re, Bogdan, Monostor, P6csmegyer, T6tfa-
lu, Revkomarom, Fiszek (Fazito), Perbal,
Csik, Boigarfalu, Nagy-Oroszfalu es Kis-
Oroszfalu. " (FI)

A csaladfok szama ()rs es Csik faluban a
torok osszeirasok alapjan

Ors: l546-OOn 3, 1559-ben 36, 1562-0011 35,
1580-00fi 40, 1590-0011 37; Csoc' 1559-0011 19,
1562-ben 18. (FI)

A Herkules Keseriiviziizem

Az 1920-as evekben a Herkules Resz-
venytArsasag pr6balkozott a keseruviz pa-
lackozasaval. Fab61 epitettek egy nagy
csarnokot -a mai aut6palya benzinkUtjai
helyen -de miutan a csarnok leegett, a
vaIlalkozas tonkrement. (FI)

Aknasirok

Budaors a keltak (eraviscusok) elott,
mar a vaskor vegen is lakott heir volt, sOt a
Pistaly-duloben talaIt aknasirok meg re-
gebbi kultUrar61 tanuskodnak. (5. kep)

(~l'

A Huszonnegyokros-hegy legendaja

"Amikor a torokoket kiuztek, azok uto/-
so nagy ilgyUjukat huszonnegy okorre/
huzattilk Ie/ a hegyre, hogy onnan vedekez-
zenek. igy kapta a hegy a Huszonnegyok-
ros-hegy nevet. "

A masik monda szerint egy kover
kocsmaros huszonnegy okorbe fogadott,
bogy egyszuszra felszalad a Huszonnegyok-
ros-hegy tetejere. Fel is szaladt, de rniutan
felert, holtan rogyott ossze. (FI)

A Lallovich-csalad keseriiviziizeme

A csaladnak a mai aut6paIya felliljar6ja-
t61 jobbra es balra volt 11zemUk. A vasilt
fele haladva a bal oldalon az egyik epiilet
meg ma is ail.

A kutak 3 m atmerojuek voltak es s6s-
kilti kovel voltak belelve. A kutak role faMl
kesziilt zart bOdet epitettek. (FI)
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kozseget. A harcok SOlan tobb epillet akna-
vagy tiizersegi talaIatot kapott es leegett.

A harci cselekmenyek SOlan a polgan
lakossagbOl 14-en vesztettek eletiiket. A
katonai vesztesegek pontos szarna nem
ismert, az eddigi adatok szerint 65 szovjet,
79 nemet es 31 rnagyar katona esett el a
kozseg teriileten es korzeteben vivott har-
cok SOlan. (KIG)

A Loser Keseriiviziizem

Loserek a vasut mellett, k6zvetlenill a
sinekkel hatarosan kb. 5 holdas parkban -
amelyben a kastelyuk is volt -tolt6ttek a
kesenivizet. (FI)

A magyarok kitelepitese Budaorsrol

1596. aprilis 6-an ejszaka Budaors es
Budakeszi teljes lakossagat telepitette ki
PalfIy Miklos esztergomi varkapitAny csa-
pata, Esztergom es ErsekUjvar koze. Ekkor
szlint meg Budaors szinmagyar falu leoni,
es az oklevelek szerint ekkort61 szamithat6
az az idoszak, amikor az 1720-ban beko-
vetkezett, nemetekkel tortent ujratelepitesig
pusztakent jegyzik minden fennmaradt irat-
ban. (FI)

A II. vilaghaborU esemenyei a kiizsegben

Magyarorszag Demel megszallasakor,
1944. marcius 19-en, a budaorsi repiiloter
vedelmet ellat6 magyar katonai es csendori
alakulatreszek sz6rvanyos vedekezese nem
tudta megakadaIyozni a Demel megszal16
csapatok elsokent erkezO szaIlit6repiiloge-
peinek leszaIlasat.

A Budapest koriili vedelmi harcok so-
ran, 1944. december 24-en egy Demel
Wermacht-alakulat telepiilt a kozsegbe, es
harci aIlasokat foglaitak el a kozseg ENy-i,
Ny-i reszeinel, a Komaromi es a Szeles
utcaban azzal a feladattal, bogy a vasut- es
a villamosvonalat, valamint a torokbalinti
muutat fedezzek.

A Demel alakulat az osszpontositott
szovjet tamadasok soran elobb a telepiiles
kozpontjaba, a r6mai katolikus templom
elotti dombtetore, majd kesobb a Madarhe-
gyi dombvonulatig hUz6dott vissza. A
szovjet Voros Hadsereg harci egysegei
december 26-an teljesen birtokba vettek a

A Miivelodesi Db igazgat6i

A Jokai Mor Muvelodesi HAz -kesobb
Kozpont -igazgatoi allasa altalaban palya-
zat utjan keIiiI betoltesre. Igazgatok:
dr. Botta Adamne 1974. 03. 18-ig, (fel-
mondott); -Takacs Ferenc 1974. 04. 16-tol
1974. 09. 27-ig (tanacsi felmondas utjan);
-Matyas Laszlo muveszeti vezeto 1974.
10. I-tol (megbiz8ssal); -Kosa Pal 1975-tol
1993-ig (nyugallomanyba keIiilessel);
1993-1995 kozott dr. Csath6 Istvan
(nyug1i1lomanyba keIiilessel); 1995. ota
Kovacs Ferenc (palyazat elnyereset koveto-
en). (KIG)

A Nagypenteki Reformatus Tarsasag
Erzsebet-szeretethba es annak gyiijte-
menyei

Budaorson, a Kamaraerdoben 1900-ban
epillt tel a Nagypenteki Reformatus Arva-
haz, amelyben iskola is miikodott.

Az arvahazi gyermekek durva, sziirke,
abaposztoszerii anyagb61 keszillt egyenru-
haban jartak, hajukat mindig rovidre nyir-
tak, es feltiinoen j6 magaviseletiiek voltak.

A tanit1is 1944-ig folyt, akkor a tanul6-
kat es a pedag6gusokat az iskola fenntarto-
ja a fovacosba vitte.

Barmilyen szegenyes korillmenyek ko-
zOtt miikOdott is azonban az intezmeny, az
ott tanito pedagogusok megis nagy gondot
forditottak arra, bogy az iskola a kor szoka-
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sainak megfelelOen rendelkezzek bemutat6
eszkozOkkel es konyvtArral.

Xaver Hacker kamarai es polgari acsmes-
leT. (25. kep) (FI)

Aratasi halaiinnep

Idopontja mindig a termeny betakarita-
salol fiiggott, az azt koveto vasarnapon
tartottak a nagymiset, melyet a gyfimolcsOk
megaIdasa kovetett. Delutan pedig sziireti
tinnepseg zajlott. Ez az esemeny a magyar-
sag melletti vallomastetelt is jelentette.
NeMny legeny lovon es magyar "csikos"
oltozetben, a "csikoslanyok" pedig magya-
ros viseletben pompaztak az egyebkent is
sokakat vonzO sziireti felvonulasban. A
menetben a sziiretelokocsik kevebe kotott
gaboruit es mas termenyeket, gyfimolcsoket
vittek. A felvonulast es az aratasi halatin-
nepet tancest zarta be. (KIG)

A romai katolikus templom tiirtenete

A romai katolikus templom varosunk
legbecsesebb muemleke. Tortenete ezer
even ivel at, s a 970-es evektol megegyezik
vclrosunk tortenetevel.

Mind a mai napig egy 1236-001 szar-
maz6, IV. Bela kiraly altaI kiadott oklevel
az elsO dokumentum, amely bizonyitja a
falu es a templom letet! A kutatasok soran
azonban erdekes adatokra bukkanhattunk,
amelyek ketsegtelenne teszik, bogy VclrO-
sunk az irott emleknel is regebben mar
lakott templomos telepiiles volt.

Az elsO adatunk a templom tortenetere
vonatkoman, vclrosunk nevere vonatkozik:
Ors, kabar torzsnev. Alapjaul az otorok
Ursi szemelynev szolgalt. A magyar es
kabar torzsnevvel nevezett falvak mar
Szent Istvan okleveleiben elofordulnak.
Egyertelmu, bogy X. szazadi telepulesekrol
van sm. E telepiilesek torzsi neveiket nem
a bennUk elt kozneprol, hanem az ott elt
vitezekrol kaptak. A tudomany igazolta,

Az isko1a gyiijtemenyei 1912-13-ban:

Tanitoi kOnyvtar
1900-ban hotak 1etre, az intezette1

egyid6ben. A11omanya 133 mil, 157 kotet,
1912-ben fenntartasara formttatott 80 ko-
rona. 1912-ben 6 olvas6 50 kotetet ko1-
csOnzOtt.

Ijjusagi konyvtar
1900-ban kezdtek e1 1etrehozni. A11o-

manya 151 mil, 159 kotet. A tanu16knak
hetenkent egySzer, vasarnap a11t rendelke-
zesere. A konyvtaros Vikar Kalman tanit6
volt.

Regiseggyiijtemeny
A11omanya 7 darab, a kertben tortent

asatasokb61.

Termeszetrajzi gyiijtemeny
A11omanya 7 kitomott madar, 1 kigy6,

1 gyik, 2 emberi es 2 al1ati koponya, 1epke,
roYal, noveny es mintegy 100-150 darabb61
al16 asvanygyiijtemeny. Tovabba csigak,
kagy16k.

Neprajzi gyiijtemeny
22 darab neprajzi tArgyat 6riztek. (FI)

A paplak, valamint az epitendo 16- es
szarvasmarhaistall6, kocsiszin es preshaz
epitesi terve

Je1o1esek:
Bat sarokban: TragyatAro16.
Az udvar jobb fe1s6 sarkaban: L6istal16 -

Szarvasmarha-istal16 -Preshaz es kocsi-
szin -Fapajta -Regi pince1ejarat.
Az udvar kozepen: Udvar -Kilt
A tervrajzot keszitettek Anton Joseph
Oeschner kamarai k6milvesmester es Franz
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bogy a X. szazadban letelepitett katonai
kiseret falvai voltak ezek. A Geza es Istvan
altai telepitett harcos jobbagyreteg a helyi,
mas torzsbeli lakossag elnyomasara es az uj
rend bevezetesere szolgalt.

EbbOl a szerepbOl ket kovetkeztetes
vonhat6 Ie regeszeti szempontbOl: egyreszt
a harcos jobbagyok mint a kozneptol ide-
gen elnyom6k, nero temetkezhettek a helyi
kozOsseg pogany ritusokat orzO temetojebe;
masreszt mint a kereszteny rend bevezete-
senek "rendorei", igen koran kereszteny
m6don kellett temetkezniiik. Veliik kezdO-
dott a templom kore torteno, 16 nelkilli
temetkezes.

A X. szazadi egyhazak (templomok)
tobbsege meg a XI. szazadban is faMI
eptilt. Mint r6luk feljegyeztek: " Az egyha-
zak azonban, melyek Istvan aloft epiiltek,
alig voltak jobbak a faluk viskOinal es
rendszerint fabO! kesziilhettek." Falunk
egyhaza, mint azt kesobbi adatokbOl latni
fogjuk, eloszOr egy ilyen fatemplom volt.
Vedoszentje a korban legnepszeriibb ma-
gyarorszagi szent, Marton lett.

Szent Istvan mar 1000. elott letrehozta
a veszpremi egyhazmegyet, amelyhez az
orsi egyMz is tartozott. Templomunk, mint
kitiinik, igen korai alapitasil, s minden
koriilmenyek kozOtt egyike a Szent Istvan
kori " tiz falu epitsen egy templomot" ren-
delkezes elott epillt egyhazi epitmenyek-
nek.

Sokan sokfelekeppen pr6baltak megha-
tarozni a korabeli egyMz helyet. Volt, aki a
r6mai romok alapjan a Kamaraerdobe
helyezte, volt aki kiemelkedobb helyen
velte val6sziniibbnek. Nagy val6sziniiseg-
gel azonban a jelenlegi helyen allt mar a
korai Arpad-korban is. Miert val6szinu ez?
Azert, mert a kozepkori falu kozeppontja-
ban allott a templom; a varoson athalad6

rout elotte haladt, s ez joval regebbi a tar-

gyalt idOpontrui1; jol val6sziniisithetOen vele
szemben helyezkedett el a korabeli kiraIyi
udvarMz. irasos nyom e korb61 telepii-
lesiink eletere vonatkoz6an nincs. Az egyik
legtontosabb adat az orsi egyMz letere
megis e korbol szannazik.

Gerevich Tibor 1938-banjelentette meg
a KiraIyi Magyar Egyetemi Nyomdanal a
Magyarorszag romcinkori emlekei cimii
munkajat, melynek egyik abrajan lathato a
budaorsi lelet, amely a XI-XII. szazad
fordulojarol valo, es abban az idoben
(1880-1945-ig) a Magyar Nernzeti Milze-
urn kozepkori kotciraban volt lathato.

A II. vilaghaboru utcini elso leltcirozas-
kor azonban mar nem talaItcik. Valoszinii-

leg elkeveredett, esetleg tevedesbOl mas
lelohelyhez kapcsolva lett ujraleltcirozva.
Zolnay Laszlo regesz igy irt errol az oszlop-
fOrol: "A budaorsi XI-XII. szazadi oszlop-
toredek eros rokonsagban all a korai osz-
lopfejezettel, amelyet a mull szazadban
Esztergom-szigeten a ha;'dani XI. szazadi
alapitasU bences apacakolostor teriileten
talaltak. ...A budaorsi ko felt leveles moti-
vuma -s csavart korszalagdisz -rokon egy

esztergomi kosfejekkel diszitett oszlopfo
faragasaval. "

Va jon, hogy keriilhetett ez a sulyos
oszlopfo az ekkorra mar roskadoz6, ossze-
diiI6feiben lev6 orsi egyhazba? Nyilvanva-
loan sehogy. A magyarazatot Szent Laszlo
kiraIy torvenyeiben kell keresniink. Ezek a
torvenyek 1092. majus 20-an, a szabolcsi
zsinaton sziilettek a Tisza partjan, A diilo-
felben levo, valamint a belhaborUk soran

lerombolt, felegetett egyMzak sorsarol
rendelkeztek ekkor.

Az addigi orsi templom az ezt koveto
evekben, teMt a XI-XII. szazad fordulojan
epillt u.iia roman stilusban, ekkortol kiraIyi



gUnk, vissza akarta szerezni az esztergomi
ersektol, aki azt tenylegesen birtokolta,
miutAn mint kirAlyi kapolna, egyhazjogilag
a k6zvetlen egyhazi felettes szervezetet
kihagyva az ersek ala tartozott.

A per SOlan elfajultak a dolgok. T6bbek
kozOtt 1319. szeptember 9-en a veszpremi
pfispok Pal 6rsi plebanost nyilvanosan
kik6zOsitette. A kiralyi kapolna kivaltsagos
helyzetet erositette meg II. Pius papa
1 464-ben. A templom f'ooltaran levo felirat
meg rna is a kivAltsagos helyzetre uta!.

Minden bizonnyal a mai templom he-
lyen Allhatott a kozepkori templom is. Egy
1725-ben vegzett 6sszeiras szerint meg
latsz6dtak kovei. (17. kep)

A betelepilles utam elso templom epite-
set 1738-ban kezdtek meg. 1744-ben onallo
plebaniaja lett a k6zsegnek. Az elso pleba-
nos Helmar Janos volt, aki 1745. december
21-en felszentelte a meg epillo templomot.
Az epites 1752-ig tartott. A mai templom
1801-tol1810-ig epfilt. A fOoltAr feletti bol-
tozaton mai templomunk nevadoja, Nepo-
muki Szent Janos lathato. A templom orgo-
najat 1933-ban szenteltek rei. (92. oldal)

(Fl)

egyhaz (capella regia), kiveve a veszpremi
pl1spokseg joghat6saga al61, kozvetlen az
esztergomi ersekseg ala rendelve.

Milyenek voltak ezek a kiralyi egyM-
zak?

A kereszteny magyar kiralysag elso ev-
szazadanak epiteszetet ma mar csak a
templomok kepviselik. Ezen belill a kiralyi
kapolnak a kortemplomokon kiviil, kobOl
epillt feheregyMzak voltak, egyhaj6sak. A
korai es kesobbi roman szobraszat stilusat
vizsgalva az olasz, lombard es ezzel ossze-
fiiggo dalmat, bajor, francia, bajor kofara-
gas elemeit latjuk elvegyiilni. Ehhez jaruIt
valamelyest a poganykori formahagyomany
-peldaul az orsi egyhaz oszlopfoje esete-
hen -, valamint az itt talalt nagy szamu es
sokszor masodlagosan felhasznaIt r6mai
kovek stilusa. E templomok falfesteszete-
hen fOleg Jezust es Martont abrazoltak. A
XI-XII. szazad fordul6jan epillt orsi temp-
lomot igy lehet hitelesen rekonstruaIni.

A kovetkeziS fontos esemeny az orsi
templom eleteben az 1236-ban, IV. Bela
altai kiadott oklevel, mellyel Ors egyhaza
belep az irasos emlekekkel rendelkezo,
immAr ily m6don is hitelesitett egyMzak
soraba. Az 1236-os oklevelben a kiraly a
bClakUti cisztercita apatsagnak ajandekozta
az orsi egyhazjovedelmeit.

Az ezt koveto korokb61 a kozseg temp-
lomara vonatkoz6an az oklevelek hosszU
sora maradt fenn. Ez az ugynevezett

"Sasadi tizedper"-ben jatszott szerepenek
koszOnheto. Ez a per a kozepkori Magyar-
orszag leghosszabb jogi peTe volt. A veszp-
remi pl1sp<>k es az esztergomi ersek kozOtt
zajlott, tobbek kozOtt az orsi egyhaz f6lotti
joghat6sag miatt. A veszpremi pl1sp<>k,
akinek egyMzmegyeje teriileten volt kozse-

A romai katolikus templom vedoszentjei

Szent Marton (317?-397)

A kozepkor egyik legnepszeriibb szentje, , ..
volt. Eletenek Magyar vonatkozasal Inlatt
az Arpad-korban sok egyhlizoak volt a
voo<5szentje. Az orsi kiralyi kapolna is az <5
tiszteletere lett felszentelve.

Nepomuki Szent Janos (1340-1383)

A barokk kor kedvelt szentje volt.
Helmar Janos plebanos 1745. december
21-en Nepomuki Szent Janos tiszteletere
szentelte fel a meg epiilo templomot. (FI)
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talaltak ra. Az ald6zok amulva, megr6k6-
nyodve neztek a torok halalt nem ismer6
batorsagat, elszantsagat. Ett61 kezdve
nevezik ezt a hegvet -melynek regen Hat-
vantulkos-hegv volt a neve -Torokugrat6-
nak. " (1. kep) (FI)

A szolotermesztes szakalkalmazottai
Budaorson a XVIII.szd. elso feleben

A kozvetlen iranyitAst a vince//er vegez-
te. Errol 1753-001 van adatunk. Ezenkivill
alkalmaztak hegymestert (Budaorson
egret), sz%csoszt (Budaorson 13-at),
valamint Wein Bubennek nevezett alkal-
mazottakat. Budaorson dolgozott egy ura-
sagi pinter is. (FI)

Aut6palya Budaorson

A Budaors kozseg teriiletet is erinto ki-
tiizOtt nyomvonalon 1972-ben kezdtek meg
a kiepiteset, mellyel egyidoben le- es felhaj-
t6uttal kapcsol6dott be a telepiiles az MI es
M7-es aut6paIya forgalmaba. Az aut6palya
ket oldalan iizemanyagtolto allomasok,
gyorsbiifek, szalloda es mas letesitmenyek
epiiltek. (KJG)

Avarok Budaorson (569-IX. szd.)

A germanok es a longobardok ulAn
tart6san megtelepedett avarok laktak a mai
Budaors teriileten. ErnlekUk az 1992 oszen
feltart avar temeto alapjan rekonstmalhat6.
(2. kep) (FI)

Az L vilaghaboru hosi halottaioak em-
lekmuve

A romai katolikus templom melleti
templomkert F6 utcai (ma Szabadsag \it)
frootjan kozadakozasb61 aIlitottak fel 1925-
beD. Az emlekmuszobor Pasztor Janos
szobraszmuvesz alkotasa, amely egy
Krisztus karjaba hanyatlo magyar katooat
abrazol. Az emlekmu oegy oldalan helyez-
tek el emlekeztet6iil az utokor szamara az
I. vilagMborn -korabeli elnevezessel a
Nagy Raborn -alatt a telepiilesr61 bevonul-
tatottak kozill a Galiciaban es az Isonz6
komyeki harctereken h6si halaIt halt
268 budaorsi fern neveit 6rz6 marvanytab-
lakat. (40. aldol) (KIG)

A TOrOkugrato legendaja

A budaorsiek a XIX. szazad elejen a ko-
vetkezOkeppen meseltek: " Amikor 1686-ban.
Buda visszafog/a/asaert ostrom fo/yt. a
torokok a varbe/iek megsegitesere nagy
fe/ment6 sereget ka/dtek. A fe/ment6 sereg
egy reszet Szo/iman paso, a torok sereg
vezere a hegyeken keresztU/ be akarta
juttatni a varba ugy, hogy az ostrom/ok
gyiirfijet attorje. Ezze/ a fe/ment6 seregge/
utkozott meg kozsegunk hataraban, a mai
Torokugrata-hegyt61 a Bia fele nyiila si-
kon, a Fekete-mocsar kornyeken, arne/yet
ma Morast Ackernek hivnak. Nagy es veres
harc ulan mienk left a gy6ze/em. A torokok
meneka/tek, amerre /attak.

A torok vezer ismerte a terepet, tudta,
merre fekszik a var, es csak nyarga/t fe/ a
hegyre, remelve, attorhet maid a varhoz.
Egyszerre megtorpant a la, magasra agas-
kodott. Hata/mas szakadek tatongotf e/6t-
tuk. FUgg6/egesen mered6 szik/aszakadek
tetejen vo/tak. Se e/6re, se hatra, semerre
nem volt ut a menekU/esre. E/6ttUk a mely-
seg. hatu/ es a/daft a diad a/mas U/d6z6k. A
torok vezer nem akartfogsagba esni. LiItta,
hogy a tii/er6ve/ nem szallhat harcba.
Gyorsan bekototte a/ova szemet, sarkan-
tyUzva nekiugratott a me/ysegnek. RepU/t a
lavas a me/ysegbe. DsszeziJzva, ho/tan
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segekben /evi>' Erseki dezma, /icitatzio
(kotyavetye) fzerent, me//ynek terminussa
ezen fa/yo efztendi>' Ju/ius Honapjanak
21-dik napjara vagyon rende/ve, a tabbet
iger6knek hat egymils ulan fa/yo efzten-
d6kre, presekke/ es minden egyeb ezen
dezmilhoz tartozando boredenyekke/ eggyatt,
arendaba fog adodni. A Licitansok fenn
megirtt napon 10 orakor regge/ Budiln, az
Orfzag-uton (vu/go auf der Landstrasse), a
Primiltziil/is dezmahilzban je/ennyenek meg:
ha pedig neme//yeknek tettzene a Contrac-
tusnak Condotzioit (fe/tete/eit) e/i>'re meger-
teni: ez erilnt je/enthetik magokat Efzter-
gomban, a Me/t. Urasilg Cance//ilriiljilban,
avagy Pesten is az Erseki Szilmtartonil/. "

(Magyar Hirmondo, 1796. jUlius 12.)

(FI)

A Zichy-csalad tulajdonjoganak meg-
sziinte Budaorson

A Zichy-csalad tulajdonjoga Budaorson
1756-ban sziint meg, egy ugynevezett
"fiscus per" saran. 1758. okt6ber 21-en a
Pozsonyi Kamara pert inditott az 6budai
uradalomert, mint volt koronabirtokert. Az
1766. marcius I-jell aIairt szerzooes ertel-
meben ozvegy Zichy Mik16sne az uradalo-
mert, amelyet mar januar I-jell atengedett a
Koronanak, tekintelyes karp6tlast kapott.
Osszesen 159 000 forintot, melyet azonnal
ki is utaltak reszere. A budaorsiek ekkor
meleg hangil levelben kosz6ntek meg Zichy
Mikl6snenak a hozzajuk val6 j6sagat. (FI)

Arpad fejedelem (? -907)

A honfoglal6 magyar torzsek az 0 veze-
tesevel vettek birtokba a Karpat-medencet,
amelynek teriiletebOl jelentos mertekben
reszesedtek sajat nemzetsegenek tagjai is.
Kurszan halala utan a fofejedelmi cimet
viselo Arpad-nernzetseg tulajdonaba keriil-
tek Kurszan kende Pest, Pilis megyei birto-
kai, tobbek kozOtt Ors is. Az egesz kozep-
korban a fejedelmi, majd a kiralyi csalad
birtokaban maradt a teriilet jelentos resze.

Az 6budai Zichy-kastely

A xvm. szilzad elejen a f6ldesiIr -Zichy
Peter -egy, a kozepkorbol fennmaradt
romos epfiletet allittatott helyre urasagi
kastely celjara. Szereny f6ldszintes epillet
volt ez, a mai Fa tereDo Csak 1746-ban
kezdett Zichy Peter fia Miklos uj, nagysza-
basil epitkezesbe. Jager Janos Henrik budai
k6farago mester keszitette el az uj kastely
terveit, Bebo Karoly szobraszmuvesz koz-
remiikodesevel. (98. oldal) (FI)

Arendalas 1796-ban

Egykori hiradas: "Az Esztergomi Er-
sekseg reszerol jelentodik: hogy minek-
utana Szabad Kiralyi es fo Buda Varos-
oval, 6-Buda Mezo-Varosaval, ugy, nem
kalonben Bekas-Megyeri, es Buda-Orsi
Helysegekkel, a tulajdon Hatarjokban levb'
buza es boy dezsmaral vola Contractusnak
ideje, a multt 1795-dik eftt!?ndon!?k vegivel
el felt valna; mar pedig Orftagunk
Torvennye fterent, az effele dezmakat Szt.
Gyorgy nap ulan szabados dolog, egyeb
videkieknek is arendaban ki adni; ehez
kepest a fenn emlltett Varosokban es Hely- (FI)
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tyuban (Binkel) hoztak, a kenyeret a pekek
valamelyiketol. A bort a hazigazda alIta,
mely hozzajaruIt a j6 hangulathoz. (KIG)

Bakk Endre kanonok AIapitvany

Primor szentkalotai Bakk Endre kano-
nokr61 lett elnevezve az az Alapitvany,
mely celul tfizte ki az egykori budaorsi svab

passi6jatekok felujitasat, ujooli megjeleni-
teset. Nevad6janak a szeretet, a megertes es

megbekeles eszmenyet szolgcil6 eletiltja
olyan peldakep a mai budaorsi lakossag
reszere is, mint az oshonos svabok es a
II. vilaghaboril esemenyeit kovetoen a
Budaorsre erkezett szekely telepesek sza-
illaTa. (KIG)

Benedek veszpremi piispok

1295. junius 15-en Budavarban berbe
adja a budai nagytizedet, tovabba a szent-
endrei, a szentjakabi, a keszoi, az orsi, a
nyeki es tetenyi tizedeket 140 markaert,
Prenner Kunch-nak es Morthan Hermann
iparosnak. (FI)

Barlanglakasok

A telepilles komyeki hegyek lejt6in ta-
laIhato k6be vajt nagy iiregekben kialaki-
tott lakcisok. A szedett-vedett hulladekanya-
gokb61 osszeaIlitott, ablakokkal es ajtokkal
ellatott helyisegek meg az alapvet6 egesz-
segiigyi felteteleknek sem feleltek meg. Az
id6k folyaIruin ezeket felszamoltak, azon-
ban elvetve meg ma is lathato nehany be16-
liik. (KIG)

Batyus bal

MaganhazaknaI rnegrendezett zenes
osszejovetel (Binkelbiille), rnelyekre csak a
rokonok es az isrnerosok voltak hivatalo-
sak, ritkabb esetben egy-egy j6 szornszed is.
A zenet harrnonikas vagy hegediis szolgaI-
tatta, de elofordult a grarnofon is. Az etelt,
a sfitni va16 kolbaszt, fiistolt szalonnat vagy
sonkat, illetve olda1ast a rneghivottak ba-

Bercsenyi Zsuzsanna, grot (1691-1745)
1721. aprilis 21-en Zsambekon a Zichyek

varkastelyaban az akkor Budaorsre ujonnan
erkezett Bernet telepesek eloljar6i -Senn
Sebestyen, Dintzl Kereszteny, Singer And-
ras, Freu Simon es Kessler Adiun -a faIu
f6ldesUrnojevel, gr6f Zichy Peterne gr6f
Bercsenyi ZsuzsannavaI 15 pontb61 al16
szerzodest kotottek, mely szerzodes aIapjai-
ban hawozta meg a telepesek elkovetkezcS
eletenek mindennapjait.

Bercsenyi Zsuzsanna csaladja regi ma-
gyar nemesi csalad (gr6f Szekesi Ber-
csenyi) volt. A csalad leghiresebb tagja
Bercsenyi (II.) Mikl6s, II. Rak6czi Ferenc
fejedelem hadvezere. 1711 utan, bar kegyel-
met kapott, a fejedelemmel egyiitt buj-
dosott. 1725. XI. 6-an halt meg Rodos-
t6ban. Elsa felesegetol, Homonnai Drugeth
Kris71inat61 sziiletett fia Uszl6 es 1691-ben
leanya Zsuzsanna.

Bercsenyi Zsuzsanna 1708-ban kotott
hazassagot Zichy Peterrel, Budaors f6ldes-
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mesek) jartak a faluban. Ezek jobbara sze-
geny leanykak voltak Mrmas csoportokban
(Szliz Maria, Szent Jozsef, angyal) reszint
anyjuk kisereteben, reszint egyedtil hazrol-
hazra jilrtak es pasztorjatekokat adtak elo.
RuMzatuk feher volt. Szliz Maria oleben
kis jaszolt tartott, fejet fatyol boritotta.
Szent Jo:zsef kezeben bot, az angyaleban
pedig kard es csengettyii volt lathato. Fejii-
kon arany- es eziistpapirb61 kesziilt korona
vagy siiveg diszelgett. Mielott betertek
volna valahova, csengettyiijiikkel jell adtak,
majd illedelmesen megkerdeztek: "Taafin ti
Kriskhindl aini?" -azaz: "Szabad-e be-
j6nni a betlehemeseknek?" Mindeniitt
szivesen lattak oket, hiszen karacsonyi
hangulatot hoztak magukkal. A csalad
ilyenkor koriilvette 6ket, es ahitattal hall-
gattak mondok3.ikat. Ennek vegeztevel
imadkozniuk kellett a gyermekeknek. Neha
cukorkat is kaptak, arnit a betlehemesek az
asztalra helyeztek, ezekkel a szavakkal:
"Khaunzt krapschn?" -vagyis: "Tudsz
belole csenni?" A gyermekek igyekeztek
elvenni a cukorkat, mikozben a betleheme-
sek virgaccsal allandoan az asZtalt csap-
kodtak. (FI)

uraval. Telepiilesiink eleteben akkor jutott
jelentos szerephez, amikor- az ad6ssagot
ad6ssagra halmoz6- ferje, Zichy Peter gr6f
altai elzaiogositott BudaorsOt 1719-ben a
maga nevere visszavaltotta Christoph
Zenegg budai kamarai feliigyelotol, s ily
m6don a helysegnek halalaig, 1745-ig
fOldesumoje volt.

1726-t6l l733-ig -Zichy Peter halalat
kOvetOen -fia, Mikl6s nagykorusagaig a
hataImas 6budai uradalmat kezben tartotta.
J6 gazdakent 1726-t6l fokozatosan vissza-
valtotta a korabban elzaiogositott helysege-
ket is. Ferje halala utan 6budat kapta Oz-
vegyi rezidenciaul. Korabban a kegyes,
istenfelo Urno Kis-Czell neven bucsujar6he-
lyet alapitott ferjevel. Templomok epitese is
ffizOdik nevehez.

Gyakran tart6zkodott BudaorsOn, a
Templom ter 12. sz. alatti "varacsszeru"

kastelyaban.
Emleke elott tisztelegve 1997. aprilis

l-jetol a Varosi KOnyvtar az 0 nevet viseli.

(FI)

Betelepites es betelepiiles

Az 1946. evi lakossagi kitelepitest kove-
tOen a telepwesre a hat6sagok altaI intez-
menyesen bekoltoztetett, valamint a Buda-
ors kozsegbe iranyitott felvideki, erdelyi es
az orszag szinte minden reszebOi sz3nnaz6
csaladok es szemelyek letelepitese jelentette
a bete/epitest. Ezzel parhuzamosan, majd
kesObb is folyamatosan zajlott a Budaorsre
onkent bekoltozO es az itteni lak6teriiletet
benepesito szemelyek bete/epa/esi teve-
kenysege. Mindez szerves resze volt a tele-
pules fejlOdesenek. (KIG)

Bethes Matyas

Az 1435. aprilis 29-i sasadi tizedperben
jelen volt tanu Orsr61. Ugyancsak Orsr61
ugyanakkor hallgattflk ki L6rinc fia Gas-

part. (FI)

Bel Matyas (1684-1749)

Evangelikus lelkesz, tanar, tt>rtenetir6.
A Notilia Hungariae novae historico
Geographica divisia... cimii munkajab61
5 kt>tet jelent meg. Ez tiz megye leirasat
tartalmazza. Az itt szerepl6 adatok az
1728-as regnicolaris t>sszeiras adataival
vannak t>sszevetve. Miive az els6 magyar-

Betlehemezes Budaorson

Regen, a karacsonyi \innepeket megelozO
egy-ket belen a "Kriskhindl "-ek (betlehe-
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Birtokosok Bobald faluban 1541 elott

Szechy Peter mester es fia Miklos -
1348. (FI)

Birtokosok Csik faluban 1541 elott, a
fennmaradt oklevelek alapjan

Veydner Hannos (Janos) budai polgar -
1346; Keszei Peter -1404; Bir6 Orban
koznemes es Bir6 Mihaly koznemes -1526
elott; Zi6di Kozar Mikl6s, volt visegradi
varnagy -1528. (FI)

Birtokosok Horhi faluban 1541 elott

Rudolf budai polgar fia Mikl6s -1300
elott; Erdelyi kaptalan -1300-t61; Wlvving
ispan budai polgar -1335; Gyulai Istvan
fia Mihaly es Somi Andras fia Tamas fele-
sege -1421; Vardai Istvan kalocsai ersek-
1466; Serkei L6rantfi csalad es Szapolyai
csalad -1467; Szecsi Janos -1487;
Hassaghi Istvan ozvegye KataIin (akkor
Krass6fOi Orbonaz Gyorgyne) -1507;
Pelsoci Bebek Janos neje (Somi J6zsa lea-
nya), Somi J6sa Gaspar es Somi Katalin -
1513; Vasdinnyei Vas Matyas (Somi Do-
rottya ferje) es Hooervary Istvan
(Vasdinnyei Vas Matyas veje) -1518;
Akoshazy Sarkany Ambrus -1519;
Batthany Benedek es Bakyth Pal -1528;
Korcsolas Peter budai tanacsos -1541
elott. (FI)

orszagi helytorteneti lexikonnak is tekint-
heto. Budaors cimsz6 alatt a kovetkezOket
olvashatjuk:
"Buda-Ors:

A Zichy grofok birtoka a Sas-hegyen
tiJI, a f6varostol delre egy merfoldnyire,
halos volgyben hiJzodik meg. Kicsi falu,
nemreg osszekoltoztetett nemet telepesek-
kef. A hazak kozul els6sorban a var formil-
lara kikepzett foldesiJri lakhely tiinik ki.
Gr. Zichy Peter oroMseinek gyakori szo-
rakozohelye. Bar a falu hatara sziik, de
termekeny, s a szemben lev6 domboldalon
kedves sz616hegyeken jo gyumolcsot ter-
melnek.

Budaors kozseget 1722-t61 kezdtek svab
telepesek megszallni, foldesura a Zichy-
csalad. Van 26 szabadon koltoz6 urberese,
inkabb zsellerek, mint jobbagyok, csak
kett6nek van foldje, 17 viszont sz616t te-
lepitett. Az Uj'onnan telepitett kozsegben a
svab nemzet legszegenyebbjei elnek, akik
koldulassal es kezi munkaval szerzik meg
kenyeriiket. Az osszeirtak kozott egy ma-
gyar es huszonot nemet nevii van. " (FI)

Birtokok fajtai a torok korban

Haszbirtok
A szultan has7birtokain kiviiI a vezerek,

a beg1erbegek, a szandzsakbegek, egyszova1
a 100 ezer akcsene1 evente nagyobb jove-
de1met bozo szolga1ati birtokokat is hasz-
birtoknek neveztek.
(50 akcse = 1 akkori Ft)

Ziamet-birtok
Az Cvi 20-100 ezer akcset jovede1mez6

szolgalati birtok.

Timarbirtok
Az evi 20 ezer akcsenal kevesebb jove-

de1met bozO szolgalati birtok neve. (FI)

Birtokosok Ors faluban 1541 elott

Sink fia Pal, buda-alsovarosi polgar -
1282; Nana-Beszter nernzetseg -XIII.szd.;
Jakab budai polgar es Cap-i Miklos fia
Andras ozvegye Anna -1420. (FI)

Birohaz Budaorson

1748-ban epitette Bebo Karoly es Jager
Janos Henrik a Zichyek megbizasab61. (FI)
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J6zsef ermet es diszoklevelet nyert sajat
termesii boraval. (FI)

Bretzfeld-Budaors Barati Tarsasag

1989-ben a1akult meg valamennyi
Bretzfe1dben es Budaorson e1o a11ampo1gar
koz6tti barati kapcso1at apo1asa ce1jab61. A
Tarsasag koze1 120 taggal kezdte meg
mUkOdeset. Napjainkban is szervezi a
kapcso1atokat az itthon maradottak es a
kite1epitettek koz6tt kezdemenyezi es szer-
vezi is a talatkoz6kat. (KIG)

Bobald
Kozepkori kozseg a mai Budaors koz-

igazgatAsi hataran beliil. Emleket egy
1348-001 szarmaz6 oklevel, vaIamint az
1559. evi t6r6k 6sszeiras tartotta fenn en-
nek a minden vaI6szinuseg szerint Arpad-
kori telepiilsenek.

Torteneterol mas adatot nero ismertink,
csuplin annyi sejtheto, bogy a faIu a Torok-
ugrato kornyeken teriilt el. A Pest Megyei
Muzeum regeszei a lakotelepen levo regi
teniszpatya aIatt kozepkori telepiiles nyo-
mait tartak fel. Ez azonosithat6 BobaIddal.

Az 1541. elotti idokbOl szarmazO egyet-
len irasos emlek szerint BobaId faIu birto-
kosai Szechy Peter mester es fia, Miklos
voltak.

1541-ben a torokok Buda elfoglaIasa
utan megszerveztek a meghOditott teriiletek
eletet. Ors, Csik es Horhi k6zeleben BobaId
is onatlo k6zsegkent letezett, de aIig ket
evtizeddel kesObb elneptelenedett. 1559-ben
Ahmed Herszek timarbirtoka volt. JavOOel-
met ~ 302 ~ ~tek. 1562-OOn
Durak es Ali aga tiIruirbirtokahoz tartozott.

Mindket esetben rajak (parasztok) nel-
kill iratott ossze. Jovedelme bilzaool es mas
kevert gabonaool, vaIamint szenabOl szar-
mazott. (FI)

Bretzfeld utca

A Sport utccinak a S:l1lbadsag ilt es a
Baross utca kozotti resze a oemetorszagi
Bretzfeld testvervarosr61 lett eloevezve. A
Bretzfeld utca es a S:l1lbadsag iltkeresztezO-
desebeo a bretzfeldi kiildottseg 1996. jUnius
6-ao egy heteves tolgyfacsemetet iiltetett el,
mely emlekfa a testvervarosi kapcsolat
tovabberosooeset jelkepezi. (KIG)

Bronzkori leletek Budaorson

(i.e.1900-800)

A bronzkori leletek a HosszUreti-arok
tlijekcin keriiltek felszinre. Az ilrok deli
oldala felett emelkedo, hilrom oldalrol
meredek dombot, del felol egy kb. 25 m
szeles 7,5 m mely vonuiat hatlirolja. A
mesterseges erOditmeny feltflrasakor cse-
reptormelekek keriiltek elo. Ezek alapjcin a
kozepsO vatyai kultilra idejere keltezik a
lelohelyet. A kor vege fele le:l1ljlott nep-
mozgalmak rniatt az itt lakok menekiilni
kenyszeriiltek. A lelohelyen elrejtett eksze-
rek es koroogdiszek, valarnint urnasiros
temetkezesre vallo maradvanyok keriiltek
elo. (3. kep) (FI)

Bobald gazdasagtorteneti arlatai

1559-ben irtak ossze elosz6r: Bobald-
puszta neven. J6vedelme: "bUzatized 15 kile,
kevert tized 2 tile, szenatized 11 szeker. »

1562-ben: "Bobald puszta, Csik falu
kozeleben, rajak nelkill, jovedelme a tize-
dekbol: 200 akcse. » (FI)

Bortermelo gazdlik kitiintetese Becsben

Az 1873. evi becsi vilagkiallitison M-
rom budaorsi gazda: Szabadhazi Andor
(egykori fOjegyro), Frank Andras es Kreisz

Budai dezsmakeriilet berlete (1295)

1295-ben Kuncz ispan budai polgar
konzorciumot letesitett a budai dezsmake-
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n11et berletere. A veszpremi piisp<>k szaz-
negyven marka eziistot -koriilbeliil ket
falu vetelarat -kapta az elelmes berlotol,
vagyis az ahitott keszpenzhez jutott. (FI)

Budai Nagy Kes

Budai tizedkeriilet. "Magnus cu/te//us
Budensis.» (latinul) (FI)

Budai sziiretido

A Pemffiinger-Gallinczer csalad 1525. evi
s:lilmadaskonyve szerint szeptember 12-19-e

kozOtt. (FI)

Budaors 1728-ban

Az osszeiras Budaors predium uj nepes-
segenek neveit, vagyoni helyzetet es csaladi
aIlapotAt mutatja be.

"Pi/isi Jtirtis BudatJrs (Buda-Ors)

possessio.
Megjegyzesek:
6}.onnan bete/epitett possessio, me/ynek

kiztiro/ag igen nyomoru/t idegen svtib
/akosstiga van, majdnem mind ko/du/va,
reszben kezi munkava/ kenyte/en kenyeret
megkeresni. Majdnem te/jes terli/etet a
fo/desurak a//6diumakent haszna/j.ak; hogy
a parasztok mennyit szoktak be/ole tavaszi
es oszi gabonava/ bevetni, annak termoke-
pesseget a rubrikaban ta/a/halj.uk. Mive/ a
nevezett /akosok igtisti//atoknak hlj.tiva/

(A szOveges reszt tAblazat egesziti ki. A fordi1
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vannak, ezert nagyobb meretii vetest nem
tudnak vegezni, ezert f6ldjuk nincs megha-
tarozott vetokre osztva. Hogy a terUlet
mennyire termekeny, azt meg nem pr6bal-
tak ki, mert meg nem szantottak tel es ve-
tettek be. F6ldje fekete, de bizonyos resze
Mves. Kenderf6ldjeik nincsenek. Retj'eik
nincsenek. LegelojUk eleg van, de azon
f6ldesiJri marhak legelnek. De Mzben
tavasszal nehany paraszti falka is megel

Yalta.
Szolejuk hegyoldalon van es ujonnan

telepitett. Ennek termeset es minoseget
meg nem lehet tudni, mert csak harom eve
teJepitettek. Pusztajuk nincs, de a f6/desu-
yak akaratab61 Csik-pusztan t6bben k6zu-
luk ki/enced fejeben 18 1/2 pozsonyi mero
termokepessegu f6ldet muvelnek.

Ma/muk nincs. Halasz6vizeik nincse-
nek. Kereskedelmuk nincs.

Ha van eladnival6juk, szarazf6ld6n egy
merfo/dnyire Budilra sza//ithaljak.

TerU/ete kis dombokb61 es v6lgyekbol
all, nehez megmuvelni, mivel gyepbol csi-
naltak szant6f6/det. Haromszor kel/ hat,
vagy /egalabb negy 6k6rrel szantani az
oszi vetes a/a, a tavaszi ala pedig egyszer.
Mindezeket szemrevete/ezes ulan j6vilhagy-

jak."

tas dr. Borossy Andras rnunkAja.)



(FI)

szorgalmas Szollo mivelok. Szollo hegyeik.
lent a falu felett, egesz granit sziklakbol
allvan, D. nek fekven, jo borokat teremnek.
De kul6n6sen meltok meg a dicseretre a
Buda Orsiek, azert is: hogy a Szulek ere-
deli nemetek leven. sokan meg nem is tud-
nak magyarul; s meg is altallatj"ak, melly
hasznos a Hazai nagy orszagos nyelv! -
Innen nagy gonddal es szorgalommal
tanittatj"ak Professoraik altai gyermekeiket
a magyar nyelvre, szepen viragzo oskola-
ikban, mellyekre a Tisztdo Plebanos urak
felugyelnek, a melly peldaul es tuk6riil
szolgalhat, sok mas nemet es tot Helyse-
geknek" -Birnak811/4Jobbagyi Telkeket.

Itt van kozel Buda Orsh6z egy Csucsos
tetejii s meredek koszalakbol alia magas
hegy. amint megyen az ember Bianak,
balra esik, melly rol azt regeli a K6z mon-
do: hogy a T6r6k haboru Glatt ide iiztek a
magyarok s itt ugrattak Ie egy Basat" " (FI)

Budaors 1844-ben

Reszlet Orkenyi Ferenczy J6zsef: Tekin-
tetes DefieS Pest, Pilis es Soil torvenyesen
egyesillt varmegyekben ...cimii miivebOl:

" Ors (Buda Ors Svabosan Budies) I.
Jar. Buda Szabo Kir. ~ hoz Nnyt es D.
koztt 1 m. f a Sas hegyen tu/ a Bia h.nek
vivo toiles utban (/asd Budaro/ az Utat a
Racz V-bo/ a Vamig s onnan Buda orsig, -
Biaig.-1. Biaro/ fe//yebb).

1727-ben birta Gr. Zichyne sztJ/etett
Bucsanyi Susanna. Most Koronai h. s az 0-
Budai Urada/omhoz tartozik (mint hozza
tartozo Csik p. is).

Lakosai Nemetek (de a kik magyaru/ i...
besze/nek, s szeretik anya nye/viinket);
szamok 2211, kik mind tiszta Ro. K. hitiiek,
s mint E Egyh. knak van Temp/omok
Nepom. Sz. Janos tiszt. es Pap. M hazok,
mel/y 1744-ben aI/off fe/. A /akosok iff
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Budaors kozepiiletei a XVDL szazadban

A kiallitis 1995. december 16-an nyilt
meg a Nemet Nemzetisegi Tajhazban. A
korabeli leveltiri anyagok segitsegevel
megismerkedhettek a latogat6k az 1700-as
evek Budaorsenek kozepilleteivel. A kialli-
tis kiilon erdekessege volt, bogy az epiile-
teket mai alakjukban is bemutattak. A
feliratokon olvashat6 volt korabeli rendelte-
tesiik, valamint napjainkban betoltott
funkci6juk is. Reszletes homlokzati es
alaprajzok kalauzoltak vegig a latogat6kat
az 1700-as evek Budaorsen. A kiaIlitist a
Varosvedo Egyesillet szervezte es keszitet-
te. (FI)

Budaors a torok korban

1526-ban a mohacsi csata utan Csik es
Felkeszi helysegekben kilenc koznemest
irtottak ki csaladost61 a portyaz6 martal6-
cok.

1541-ben a torok vegleg elfoglalta Bu-
Mt, es megkezdte a meghOOitott terilletek
megszervezeset. Akkor alakult a budai
szandzsak, amelyhez a jelenlegi Budaors
terillete is tartozott. AbbOl az idobol varos-
unk mai hatArain bellil negy onal16 kozseg
leterol van tudormisunk: Orsrol, Csikr61,
Horhir61 es Bobaldr61.

A torok es a magyar ad60sszeirasok bo-
seges anyagot szolgaItatnak a korr61. A
budai szandzsakot 1546-ban, 1559-ben,
1562-ben, 1570-ben, 1580-ban, 1590-ben
es 1613-ban irtak ossze. E het osszeiras
koziil az 1570-es es az 1613-as dokumen-
tumai nem maradtak fenD. (FI)

Budaors lak6i 1634-ben

Dr. Vass Elod ffileveltAros velemenye: "
Feltehetoleg Budaors falu lakosai az

1596. utani id6szakban szerepelnek a bu-
dai szandzsak 1633. marcius 11. -1634.
februar 27. kozott keszUlt fejad6osszeiras-
aban, mint Csik falu -ahogy Velics Antal
helytelenill forditotta: Csecsin falu -

3 ad6jizeto (hane) lakossaggal.» (Velics
Antal-Krammerer Emo: Magyarorszagi
torok kincstari defterek, lI.kot., Budapest,
1890. pp. 729.) "Ez a Csik falu Buda6rs
nyugati szotrmedja, s a val6.sziniileg 1686-ig
lakott telepules volt. A Buda visszafoglala-
sa utani evekben keszult 1690. evi knmarai
osszeiras mar sem Csikot, sem Ors6t nem
emliti. » (FI)

Budaors a XIX. szazad vegen

" Nagykozseg 1059 hazzal es 7200 fa,
jobbara romai katolikus vallasil nemetajku
lakossal. Postaja, tilviroja es vasilti allo-
masa helyben. Hozzatartozik a Kamaraer-
do, tovabba a csiki Csarda es az Erzsebet
kiralyne-telep. A Kamaraerdo -kozel a
fovaroshoz -kies, szep, egeszseges videken
fekszik, es egyike a legkellemesebb nyara-
lotelepeknek. A kozseg hataraban agyag-
banyak es keseriivizforrasok vannak. A
lakosok szolotermelo egyesilletet, nepszo-
vetseget es egy keresztenyszocialista egye-
silletet tartanak fenn. " (Fl)

Budaors adozo csalidfoinek szama 1725
es 1770 kozott

1725-ben 22 1760-ban 142
1728-ban 26 1765-ben 165
1736-ban 44 1766-ban 184
1744-ben 66 1770-ben 200
1752-ben 149 (Fl)

Budaors lakossaga 1721-ben

Hauser J6zsef helytortenesz velekedese
szerint " mindent 6sszevetve 26 csaladnal,
150 lonel aligha szamolhatunk t6bbet".
Bel Matyas -aki az 1728-as osszeirasi
adatokat haszruilta fel munkajahoz -meg
Budaorsot "csekely lalu, mely kevessel
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rruiban szerepel: Krajd Mihaly; -a Reszler

Adam nevet athUztak, helyette Rajner Mi-

haly olvashat6; -Michl Marton neve sze-

repel, a Smit Janos nev athilzva olvashat6;

-Pajer Gyorgy nevet is athUztak es Matyas nev szerepel az iraton; -a Tibel

csaladnev helyett Fihold (?), illetve Frihold

vezeteknevet jegyeztek be. (A nevek elotti

evszlimok a bekoltozes evet jelolik.) (FI)

Budaors lakossaga 1739-1744 kozott

Az 1739 tavaszan kezdodott pestis jar-

vanyban dr. Riedl szerint 259 fO hunyt el,

amely az akkor 500 fOre teheto lakossagnak

a fele. 1740 es 1744 koz6tt a Zichy-csalad

ujabb 50 csal:idot telepitett Budaorsre,

amellyel a nepesseg ujra elerte a kb. 500 rot.

(FI)

Budaors lakossaga 1756-ban

1756-ban a plebanian lefolytatott cano-
nico visitatio szerint a kozseg lakossaga
785 fO volt. (FI)

Budaors lakossaga 1778-ban

Az 1778-ban kiadott Kneidinger At-
laszban erdekes adatok talalhat6k az akkori
Budaorsrol:

ezel6tt telepittetett nemet lakosokkal"
szavakkal jegyzi a varmegyet bemutat6
konyveben. (FI)

Budaiirs lakossaga 1725-ben

Pest-Pilis-Solt varmegye ad6szedojenek
iratai, az ad6szedoi osszeirasok anyagaban
a kozterhekkel kapcsolatos osszeirasok
1635-1744. (PML IV. 23-a. CPo II.) evkoru
iratai kozott talaIhat6 a 93. sorszam alatt az
az 1725-001 szarmaz6, a pilisi es a solti
jarasra vonatkoz6 osszeiras, amelyben
Budaors uj nepesseget is szambavettek. A
pilisi jaras telepuleseirol ketto peldany
maradt fenn, amelyeket a Pest Megyei
Leveltar oriz. Az osszeirasok lezaratlanok
es a kezdolapjaik is hianyoznak. Az egyik
pilisi jarasi dicaIis osszeirast Sibolthy San-
dor roszolgabir6 es Blaskovics J6zsef vice-
n6tarlus keszitette.

Budaorsre vonatkoz6an a ket peldany
elterest mutat. Az alabbiakban mindkettot
bemutatjuk. Az osszeiras egyik peldanya-
nak a magyar nyelvii forditasat kozOljUk,
mig a masikon talaIhat6 killonbsegeket
szamokkal jeloljUk, es azt a tablazat alatt
pontosan leirjuk.

" Buda6rs predium uj nepessege:
1722 -Reszler Adam, Dienstler Krisztian,

Svorcz Gy6rgy, Rainer Janos, Seu
Mihaly;

1723 -Paler Gy6rgy, Hal Tobias, Kozar
Andras

1724 -uj birD Papula Jakab heiyettes
birD Mihaly, Smit Janos, Porfusser
Marton, Svendli Marton, Tibel
Marton. "

Az osszeirasok masik peldanyan az
alabbi elteresek vannak: -a bir6 neve
Harlocher Adam, Papula Jakab nevet at-
hUztak; -a helyettes bir6 neve teljes for-

A telepillesnek akkor 1143 lakosa volt.

(FI)

22



teneri Milzeum, a Pest Megyei Milzeum,
valamint a Magyar Nernzeti Milzeum rak-
tarait "gazdagitjak". A vil.ros megerdemel-
fie, bogy aIland6 kiaIlitas letesi.iljon az anya-

gokb61. (FI)

Budaors lakossaga 1787-ben

1784 es 1787 koZOtt zajIott Ie Magya-
rorszagon az elsO hivatalos nepszamlalas.
Ez Budaors kozsegrol az alabbi adatokat
koZOIte:
,,229 htiz, 298 csalrid.

Jogi nepesseg 1407 fo
Tlrvollevo 6fo
Idegen 16fo
Osszesen: 1417 fo
Ferfi (htizas) 281 fo
Ferfi (notlen) 397 fo
No 739 fo
Pap 2fo
Tisztsegviselo 1 fo
Paraszt 35fo
Polgar, paraszt 6r6k6se 29 fo
Zseller 265 fo
Szabadult katona 2 fo
1-12 eves 214fo

13-17 eves 69 fo" (FI)

Budaors muemlekei

1) A r6mai katolikus iemplom. 2) A
Templom teren a 18. sz. haz. 3) A Buda-
pesti ut 47. Sz8m alatti Nemet Nemzetisegi
Tcijhaz. 4) A Starentanz-kcipolna a Farkas-
reti ulan. 5) Kcilvana. (FI)

Budaors lakossaga 1821-ben

2139 fO nemetajkU, valamint nehany fO
magyar es szerb lakos ell a kozsegben. (FI)

Dudsors lakossags 1850-ben

1850. jimius 24-i keltezessel a helyi ke-
reszteltek anyakonyveben ez ail:" A mili-
larioS' 6oS'szeiras szerini Buda-E6rs lakossaga
2398 f6. I' (FI)

"Budaors mllltja" kiallitas

1993. majus 8-an nyilt meg, hosszas
helykereses utan a Varosi Konyvtar zene-
termeben. Bemutatasra kernlt csaknem
valamennyi, Budaors jelenlegi kozigazga-
msi hataran beliil feltArt regeszeti lelet. A
kiaIlims anyaga felolelte a yarOS tortenetet
i.e. 3500-t61 a torok h6dolisag koraig. A
kiaIlitott targyak jelenleg a Budapesti Tor-

Budaors pecsetjei

A kozseg elsO ismert pecsetje 1730-bol
rnaradt rank. Felirata: BUDAEORSER
GEMEIN INSIGI 1730. A vonalgyiinlbe
foglalt korirat aItal hatarolt mezOben ruves
talajon latin kereszt, amelyet balrol jobbra
tekeredo szOloag vesz koriil levelekkel es
fiirtokkel. Atmeroje 26 mm. HasznaIatban
volt 1730-1742 kozOtt.

A rruisodik ismert pecset 1743-001 valo.
Felirata: BUDAERS GEMEIN INSIGEL
1743. A kisse ovalis vonalgyiiriibe foglalt
korirat altai hatarolt mezOben zOld talajon
allo latin kereszt, mogotte fiirtokkel teli
leveles szOlotoke. Atmeroje 22,24 mm.
Hasznalatban volt 1743-1850-ig.

A harmadik ismert pecset szinten
1743-001 valo. Felirata: BUDAERS GEMEIN
INSIGEL 1743. X. Atmeroje 21,25 mrn.
(Csupan apro elteres talalhato a 2. es a 3.
pecset kozOtt.) Hasznalatban volt a XIX.
szazad elsO feleben. (Lasd a bortton.)

A negyedik ismert pecset 1861-bOl valo.
Felirata: BUDAEORS. A fekete ovalis keret-

bell vizszintes s7fNeg. Atmeroje 15,3 mm.
Gurnibelyegzi>. Haszruilatban volt 1861-1876
kozOtt. (FI)
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Budaors Yaros Onkormanyzatanak ve-
zetoje a mindenkori polgannester. Az elsO
dr. Csath6 Istvan volt, rovid ideig. 1991.
februar I-jetol Wittinghoff Tamas a pol-
garrnester, akinek vezetesevel az onkor-
truinyzati kepviselotesmlet jelentos ered-
menyeket eft el az egyre dinamikusabban
fejlodo telepulesen. (KIG)

Budaorsert .~apitvany

1993 ji1liusaban aIakuIt 11 fovel. CeIjai:
a telepilles fObb utjainak fasitasa, varosi
huIIadekgyiijtesi akci6nap szervezese es
huliadektaroI6k kihelyezese, valamint a ko-
hegyi kereszt ujb6Ii feIaIIitasa. Ennek ere-
deti aIiapotiban tortent ujrafeicillitisat
kovetOen az Alapitvany uj programot hirde-
tett meg a KaIvana-domb stici6inak heIy-
reaIIitisara, fenntartva ezzel eredeti, ha-
gyomanyorzO, egyhazi es idegenforgalmi
tevekenyseget. (KIG)

Budaors regi abrazolasai

1) Budaors latkepe. Felirata a kep alatt:
"Bordaorsz". OvaIis keretben. Litografia.
Merete 9,3x12,1 cm. Kesziilt 1829 elott.
(Reszlet az "OFEN und Pest mit ihren
Umgebungen -Herausgegeben v. J. A.
Schlosser" feliratti nagymeretii lapr61.
Tortenelmi kepcsarnok.) (l.kep)

2) Budaors latkepe. Jelezve jobbra lent:
"OORRE T.".-Ceruza, tus, feher fedofes-
tek. Merete 20,9x32,1 cm. Tortenelmi
kepcsarnok. (Morelli Gusztav fametszes-
eben megjelent: Az Osztrak-Magyar Mo-
narchia irasban es kepben. IX. kotet. Bp.
1893, 539. Vazlata DOrre Tivadar XVI. sz.
vazIatkonyve 10. oldalfm, 1893-b61.) (FI)

Budafirsi csata emlektabla

A Buda6rsi csata 70. Mordu1ojara
emlekezve, dr.Habsburg Otto jelenleteben
keriilt SOT 1991. oktober 16-an a Karoly
kiraIy utca 2. SZ. haz falan elhelyezett em-
lektabla felavatasara, amelyen Szervatiusz
Tibor szobraszmuvesz alkotasa, a Csiki
Madonna szoboralakja lathato.

A budaorsi csatafiak a varos onkor-
manyzati kepviselo-testiilete az 1996-ban
kiadott Hiiseg es becsti/et cimu kiadvany-
ban allitott emleket, a 75. evfordu1o alkal-
mabOl. (KIG)

Budaors yarOS diszpolgarai

Budaors yarOS diszpolgara cimet es a
cimmel jar6 oklevel adomanyozasat az
Onkormanyzat 1992/2. szamu rendeletevel
alapitotta, amelyet eddig csak nehanyan:
Hauser J6zsef nyugaltrulZOtt iskolaigazgat6,

SzakaIy Matyas nyugalmazott pedagogus,
dr. Habsburg Otto, a Paneuropai Unio
elnoke, Herbert Sickinger, Bretzfeld volt
polgarmestere es Sapszon Ferenc Liszt-

dijas karnagy kaptak meg. (KIG)

Budaors Varos Onkormanyzata

A politikai rendszervaltozast kovetOen,
az 1990. okt6bereben megtartott onkor-

manyzati valasztasok utin alakuIt meg a
yarOS uj vezetese, mely 19 kepviselo altai
alkotott testiiletet jelent. A 19 kepviseloi

heir megoszlott a politikai szervezooesek
kozOtt. 1994-ben ujabb jelentos atrendezo-
des kovetkezett be, de a varosvezetes teve-

kenysegenek fo iranyvonala lenyegeben
nero valtozott.

Budaorsi Halottas Egylet

A szazadfordu16t61 kezd6d6en mfikOdott
a faluban, a Halottas Egylet (Leihenverein),
melynek mindenki tagja lehetett, aki a
megailapitott hozzaj~ havonkent meg-
fizette. Az egylet a beszedett osszegekbOl
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allta a temetesi koltseget, ezert a bekovet-
kezett halaleseteknel a Halottas Egylet
tisztsegviselojet is ertesiteni kellett. Az
egylet szekhazan -amely egykor a
Nefelejts utca elejen alIi, de lebontasra
keriilt -elhelyezett hirdetotablara ezek
utan irtak fel kretaval az elhunyt nevet es a
temetes idejet. (KIG)

Budaorsi Karoly-dij

A nemzetisegiek vooelmeert, bekeben
elesUkert, kulmrajuk megorzeseert legtob-
bet tevok elismeresere es tiunogatasara a
Bakk Endre Kanonok Alapitvany kezde-
menyezesere alapitott nemzetkozi dij. Bu-
daors Yaros Onkormanyzata alapitotta
koztiszteletben al16 szemelyisegek reszere.
Elso odaitelesere es adomanyozasara 1992.
november 22-en keriilt sor Mariazellben
(Ausztria). Dr. Habsburg Ott6nak, a Paneu-
r6pai Uni6 elnokenek adtak at, akit BUda-
ors Yaros Onkormanyzata felkert a dij
tovabbi odaiteleset elbira16 bizottsag elno-
kenek. A Karoly-dij masik elnoke es egy-
bell adomanyozottja Bohus Laszl6 bar6,
monac6i Uzletember, a Szent M6ricz es a
Lazar Lovagrend magyarorszagi delegatu-
sa. (KIG)

Budaorsi oszloptoredek

A budaorsi XI-XII. szazadi oszloptore-
dek kozeli rokonsagban all azzal a korai
oszlopfejezettel, anlelyet a mtilt szazadban
Esztergom-szigeten, a hajdani XI. szazadi
aIapitasu bences apacakolostor terilleten
talaltak. A buda6rsi k6 teltleveles motivu-
ma es csavar korszalagdisze rokon az esz-
tergomi kosfejekkel diszitett oszIopfO fara-
gasaval. A buda6rsi k6 1945-ig a Magyar
Nernzeti Milzeumban volt talalhato, min-
den valoszinuseggel az orsi kiralyi kapolna
epiiletet diszitette. (FI)

Budaorsi Varosvedo Egyesiilet

Budaors varosepiteszeti ertekeinek es
hagyorruinyainak megorzesere -Dr. Van-
doT Andras elnok vezetesevel -1992-ben
aIakult egyesiilet, amelynek az elmtilt evek-
beD jelent6s szerepe volt abban, bogy a
yarOS onkormanyzatanak hathatos tAmoga-
tasaval egyre lobbeD ismerik meg a telepii-
les mtiltjat, tortenelmi es kulturalis emle-
keit. (KIG)

Budias

Budaors nevenek egyik korabbi vaItoza-
ta. (FI)

Budaorsi keseriivizek

"A Budai keserlivizforrasok, melyek
csak 1854 ota lettek felismerve, a sok ne-
hezseg legyb'zese ulan oda jutottak, hogy
nemcsak a kulfoldi vizeket szoritottak ki
nalunk a hasznalatbol, hanem tetemes
exportcikke valtak. Europan kivUl egyeb
vilagreszekbe is hordtak. Vagy 6 milliora
megy az uvegek szama, melyek keserlivize-
ink hasznalatara a Siemens-gyarbol Dres-
da mel/b'l ideszal/itanak. ff -irta Szab6

J6zsef, Budapest geol6giai tekintetben cimii
konyveben 1879-ben. (FI)

Bucsu

A telepiiles egyik nevezetes hagyoma-
nyos esemenye, amikor valamennyi esetben
a templom komyeken satrak aIltak, ahol
mindent eladasra kinaItak. Itt aIlt a kezi-
hajtAsu korhinta (Ringlispiel) es a korbe-
hajthat6 haj6hinta (Hutschn), cellovoldek,
a vandor fotografus es mas vasari mutatva-
nyosok satrai. Az osszeverooott tomeget
jovend6mond6k, szemfenyveszt6k is ami-
tottcik. Napjainkban is sokan kivancsiak a
bucsU esemenyeire. (KIG)
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c,
Canonica visitatio

A budaorsi templom Canonico visitatio-
inSi (Egyha7i ~) 1756-001, 1780-001,
1811-bOl, 1821-bOl es 1846-b6I maradtak
fenn jegyzOkonyvek. Az 1756-os visitatio
elmondja, bogy a templomot Mayerhoffer
Adam es Medhammer Gyorgy budai epite-
szek emeltek 1744 es 1751 kozOtt. Az egy-
hazlatogatasi jegyziSkonyv bOsegesen kozOl
feimeresi adatokat is, leirjAk benne, bogy
kef oltAra van a templomnak: a nagyobbik
faool szinezve es aranyozva, Nepomuki
Szent Janos kepevel; a kisebbik pedig Szent
Anna es Joachim tiszteletere az Istenanya
es a Szent Csalad kepevel. Ut6bbit a kegynr
ozvegye, gr6f Bercsenyi Zsuzsanna ajande-
kozta a templomnak, es az 6budai Zichy-
kastely Mzikapoinajab6l va16.

. t V" V/.I , ki /.1 nk fir' mIn onj~v'es ~man rCUYU VOnaLnOZO

torvenye, a korabeli szokasrend, valamint

az egyhazi e16iras. A templom koriili te-

metkezes 1596-ig, az orsiek kitelepiteseig

tartott.

Az 1720-as ujratelepites utan fol~t6-
dott ez a temetkezesi forma. Az 1780-as

templomi vizitaci6b61 tudjuk, hogy a buda-

orsiek a templom koriil 1775-t61 mar nero

temetkeztek. (FI)

Clementis Laszlo

Budaors egykori jeles szemelyisege
Bian szilletett. Hat evuzeden keresztill volt
a faluban tanit6, kes6bb iskolaigazgat6,
kantor, jeles orgonista. EgyMzi enekeket
gyfijtott, maga is zeneszerzO volt. 6 alapi-
totta a Lyra Dalkort. Taruira a tehetseges
ifjut bemutatta Liszt Ferencnek, aki elisme-
resiil dedikalt fenykepet ajandekozta neki.
Az 1940-es evekig tevekenykedett varos-
unkban. A helyi temet6ben nyugszik. (FI)

(FI)

Chudor

1464-ben a ll. Pius altaI kivaltsagolt
plebaniak jegyzekeben talaIkozhatunk e
newel. Ebben az idoben Orson az eszter-
gomi ersek Chudor new nemesei laktak.

(FI)

Csendorors Budaorson

A biai jarasi csendorszakasz alarendelt-
segeben, a kozseg eloljar6saganak kezde-
menyezesere aIlitottak fel a budaorsi gya-
logorsOt 1886-ban, hat rovel. A gyalogors
kozrendvedelmi mUkOdeserol keves adat
maradt fenD, es az ismertte valtak szerint -
felaIlitasat61 megszlineseig -a budapesti I.
szamu m.kir.csendorken:ilet I. budapesti
osztalya. budapesti 1. szarny (1941-tol a
szentendrei 2. szarny) es a budapesti

Cinterem

A magyarok 900 koriilre teheto megte-

1epiilesenek e1s6 szazadat 1eszamitva val6-

szinusitheto, bogy a kozepkori orsi temp-

10m kore temetkeztek, me1yet cinteremnek

neveztek. A temp1om koriili temetkezesre

kote1ezi a 1akossagot ugy Szent Laszl6,

26



latva, melyen a csiga (Driin) megfordulha-

tott -gyors mozdulattal a csigat forgasba

hozta a talajon. Az ostorral ujra meg ujra a

csigcira litott, mellyel igy Mland6 mozgas-
ban tartotta. A jatek alatt a csiga szorosan a

jcirda felett igen messzire repiilt vagy visz-
szafele pergett, melynek kovetkezteben a

csigahajt6 is Mland6 mozgasban volt.

(KIG)

Csiker Berg

A Torokugrato neve a Kneidinger-fele
atlaszban. (Hauptatlas, 1778) (FI)

I. csendorszakasz alil.rendeltsegeben latta el
szolg31ati feladatait. A csendorors szolga-
lati helyisege -a csendororszoba -a kez-
dettol a szazadfordul6ig a postaepillet leg-
Mts6 helyisegeben volt. A csendorors kez-
dettol fogva telefon- es tavirdai osszekotte-
tesben 311t szolg31ati eloljil.r6ival.

Az I. vilagMborut6l 1925-ig a kozseg-
hazan volt a csendorors elhelyezve. A
csendorors letszama ekkor mar 9 fOre
emelkedett es laktanyai elhelyezest kellett
biztositani, melynek epillete a mai Torok-
b31inti uton 31lt, kb. 2 km-re a vasut3l1o-
mast6l. A budaorsi repilloter forgalrrulnak,
kozrendjenek biztositasara repilloteri kii-
lomtmenyt 31litottak rei, akik a Frank-
tanyan kaptak laktanyaepilletet. A budaorsi
csendorors gazdasztisztje volt -a budaorsi
csata egyik resztvevoje -vitez Komjad
(Konrad) Janos csendortiszthelyettes. A csen-
dorors tortenetenek feltarasa a jovo felada-
tat kepezi. (KIG)

Cserkeszmozgalom Budaorson

A telepillesen oruill6 cserkeszcsapat nem
alakult, kisebb csoport mUkooott 1 945-ig. A
szigorUan onkentes ifjusagi mozgalom u]a-
szervezese 1990-ben kezdOdott el dr. Nagy
Peter iranyitasaval es vezetese alatt. A
mozgalom fObb celkiwzesei kozOtt szerepel
tagjainak az egyeneslelkUsegre, a feltetlen
igazmondasra es a segitesre tamtasa.

Csik

Csik falu korai Arpad-kori telepiiles
volt. Hajdan egyike volt a Buda komyeki
szOlomuvelo falvaknak. Neve szemelynev-
bOl credo

Elso adatunk l296-b6l Val6 es a helyseg
templomara vonatkozik, amely -akarcsak
Orse -j6val korabbi alapitasu e datumruil.
A korai Arpad-korban a falu a Budakeszi-
arok (Csiki-patak) ket partjan teriilt el, a
Huszonnegyokros-hegy lejtojen. Lak6i szO-
lotermesztessel, allattenyesztessel es fOld-
muvelessel foglalkoztak. SzOloiket a mai
Huszonnegyokros-, Kecske-, LO-, es Ut-
hegyen, valarnint a Torokugrat6, az akkor
Hatvantulkos-hegynek nevezett magaslatok
olda1aban muveltek.

A kozseg eletet alapvetOen befolyasolta,
bogy keresztiilhaladt rajta a Meszarosok
lilja, amely a kozepkori Magyarorszag
egyik legfontosabb utvonala volt, mivel
azon hajtottak Nyugatra az akkori Eur6pa-
ban igen kelendo magyar szarvasrnarhat.

Miutan Csik Buda vonzaskorzetebe
tartozott, lak6i a budai vasarokon ertekesi-
tettek termekeiket. Az orsi es a saSadi bo-
rokkal egyiitt a torcsolyasok (borszallit6k)
Csik falu kivaI6 minosegii borait is a fOva-
ros piacara szallitottak.

(KIG)

Csigazas
A gyerekek legkedveltebb jateka volt a

csigazas (Drfintreiwen), melyet a Mzak
elotti kemenyre jart jardan jatszottak. A
csigahajt6 (Drfintreier) gyerek ostorral az
esztergaIt fabOl keszitett 4 cm-es atmerojii,
6 cm magas es alsO reszebe egerfejecsket
(Mauskopfchen) -beiitott cipOszOggel el-
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Csik falu 1778-ban

A Kneidinger atlasz alapjan:
"Ekkor mar megvolt a regi csiki Csar-

do. (Nem azonos a mai Csiki-csardaval. A

szerk.) A csardiItol Budaorsre menve kb.
300 meternyire egy horhosnak a vegen. a

hegy oldalaban van a falu jelolve. A terke-
pen 12 haz van feltuntetve. A Csardilval
szemben, feljobbra a Csiki patak jobb
portion a harom epuletb61 alia Bienen
Garten (Mehes) left bejelolve. A ref, ame-
lyen a patak atfolyik, Valinka Wiesen nev-
vel van jelolve. A terkepen a mai Torokug-
rata Csiker Bergnek van feltuntetve.» (FI)

Csik raiD gazdasagtorteneti adatai
1562-bol

bilzatized 140 kite
musttized 600 pint
kendertized es kaposztatized 25 akcse
sertesek szama 50 db
menyasszonyado, hordoado es
birsligpenz ---

kevert tized
a kincstari sz6lo jovedelme
mehkasokszama
tUzifa- es szenaado

2~U akcse
95 kile

200 akcse
25 db

380 akcse

(FI)

Csik raiD uepessegi adatai a torok korbol

1559 ,1562

l~
12

l~
3
1

22
19

-
32
10

Lak6i ezenkiviil gytimolcsot es j6szagot,
valamint mezet es az abbOl keszUlt terme-
keket -ruidmezet, mehsert, viaszt -vittek
Buda piacara.

Egy 1395-001 fennmaradt oklevelben
Zsigmond magyar kiraly meghagyja az
esztergomi kaptalannak, bogy az "Ors es
Csik birtokokon /akO kiriliyi jobbilgyokt6/
ne kovete/j"enek tizedet, mert ezti/ta/ a ket
fa/u e/nepte/enedik". 1404-ben Keszei
Peter budai polgar Marton ormeny sze-
melynek zalogositott el egy csiki szOl6t.

A moMcsi csata utan a du16, fosztogat6
torok had Csik faluban is nagy pusztitast
vitt veghez. Tudjuk, bogy Csik es Felkeszi
(a rnai Budakeszi egy resze) falvakban
kilenc nemest es csaladjat irtottak ki. Ada-
tunk van arr61, bogy 1528-ban I. Ferdiruind
nehai Bir6 Orban es Mihaly csiki k6hazat
Mikl6s volt visegradi varnagynak adorrui-
nyozta. A falu a torok kor elejen elneptele-
nedett. Ez az allapot azonban nem tartott
sokaig, mert bar 1546-ban pusztakent sze-
repel, 1559-ben 32, 1562-ben 22 ad6fizeto
lakosat irtlik ossze. A kozseg 1566-ban, egy
tatar pusztitlis utan valt lakatlanna.

Csik falur61 az elso terkep 1769-001
szarmazik. Ekkor mar Budaors pusztlija
volt az egykori Csik falu ten1lete. Az utols6
orui1l6 adat a falur61 az 1851-ben megje-
lent, Fenyes Elek altal osszeallitott Ma-
gyarorszag fOldrajzi szOtlirabOl val6, mely a
Pest megyei Csik faInt 5 ffi alland6, r6rnai
katolikus lakossal tiinteti rei, akik akkori-
ban birkatenyesztessel foglalkoztak.

Torteneti adatkent meg kell meg emli-
teniink, bogy az 1921. okt6ber 22-24-i
budaorsi csata utani fegyversziineti tlirgya-
lasok szinhelye a regi csiki Csflrda volt.

~

Csaladf6k
lNotlen fiaikCsaladfOk notlen testverei I

Egyeb notlenek
Osszeirtak
Dzsizjefizetok szarna

Foglalkozasra utal6 adat az osszeirasban
nincs. (FI)\J!IJ
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kiralyi kapolruival. A mai Huszonnegyok-
ros-hegy alatti dombon allt. A torok uralom
idejen elpusztult. Az 1725-os templomosz-
szeiras meg emliti a romjait. (FI)

Csik faluban, 1526-ban megolt nemesek

1528. februar 1., Buda (oklevel)
,,1. Ferdinand kiraly a nehai Byro Or-

ban es Mihaly k6hazat, kik a mull evekben
felesegeikkel es gyennekeikkel egyiitt meg6-
lettek, Cheek birtokban, Pilis megyeben ns.
Miklos volt visegradi alvarnagynak adj"a. "

(FI)

Csulits-kapolna

Az Otemetoben all, epillt 1862-ben.
Val6sagos templom, mennyezete Mrombol-
tozatos, oldalfalain ket-ket csucsives ablak
van. A torony teglab61 epult. Jelenleg a
gorog katolikusok hasznaljak.

Csik lak6i 1559-ben

Latos Janos nos, fia Gyorgy notlen; Sas
Petre nos, fia Dimitre notlen, testvere
Mihal nos; Darabos Petre nos, fia Balazs
notlen, fia Marton notlen; Mendegel Bene-
dek nos; Simon Gyorgy nos, fia Balazs
notlen, fia Marton notlen; Mc Miklos nos;
Pal Mihal nos; Tar Miklos nos, fia Tomas
notlen; Darabos Istvan nos; Rac Petre nos;
Nagy Jakab nos; Polbar Pal nos, fia Simon
notlen; Too Ferenc nos, fia Petre notlen;
Balik Tomas nos, fia Janos notlen, fia
Gyorgy notlen, fia Istvan notlen; Balik
Gergel nos, testvere Tomas notlen; Nagy
Petre nos, fia Lorinc notlen, Telek Balazs
nos, Csik Istvan nos. (FI)

(FI)

Csuszkoralas

Fokent a Torokugrat6 eszaki lejtoin a

fiUk a frissen esett havat kemenyre tapos-

tak, majd bortalu cipOik talpaval tobbszOr

vegigcsusztak a dongolt feliileten, a kisebb

egyenetlensegeket h6val feltoltottek es

ismet lecsusztak rajta. A csuszkalas kovet-

kezteben a h6feliilet jegge vaItozott, es igy

kialakult egy jeges csuszda, melyen addig

csuszkoraltak, amig a cipOjiik talpa ki nero

lyukadt.
Masik vaItozata volt a csuszkoraIasnak,

amikor a retek elontott vizei befagytak es

az azon keletkezett jegfeliileten siklottak.

Ekkor a magasszarU cipO sarkara szegezett

patk6n, annak szegelyelein val6 csuszkalast
hamar megtanultak a fiUk, mert kis nekifu-

rnssal es a cipO megfelelo szOgben tartasa-

val nagy rnvolsagra elcsuszhattak. (KIG)

Csiki Csarda

1778-ban Kneidinger Andras mar fel-
tiinteti terkepen. A Huszonnegyokros-hegy
oldalliban pinceje meg ma is llithato. 1945
utan meg mUkOdott. Az utolso kocsmaros
Windeisen Gyorgy volt, aki azt berelte.
Megemlitend6 meg, bogy 1921-ben a bu-
daorsi csata utan a beketlirgyallisok egyik
fejezete itt zajlott. (FI)

Csiki kapolna

1296-ban mar oklevel emliti letet. A
csiki kapolna hol az orsi, hol pedig a keszi
egyMzak tartozeka. A Sasadi tizedper
kapcsan tobbszOr szerepel egyiitt az orsi
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Defter

Egy vagy tobb oldalbOl all6 penziigyi
jegyzek a torok idokben. (FI)

De Paul Szent Vince Szeretet Leanyai
noi szerzetesrend Budaorson

Ez a noi szerzetesrend -az Irgalmas nove-
rek -1852-ben jelent meg MagyarorszAgon.
Budaors k6zsegben 1884. okt6ber 4-en ala-
pitottak meg zardajukat. Halik Paula f6-
n6kno, a zarda els<> vezetoje alapozta meg a
budaorsi irgalmas noverek mfikOdeset, akik
tanimssal foglalkoztak es karitativ teve-
kenyseget folytattak. A faluban csak nove-
reknek hivtak oket. 1950. szeptember 1-
jeig, a magyarorszAgi szerzetesrendek fel-
oszlamsaig mfikOdott Budaors6n. A hazi-
kapolnas zarda kesobb leanyiskolakent mii-
kOd6tt. (KIG)

K6-hegyen az tinnepi oromjeleiil mozsarak
sz6laltak meg. Ezt a szep szokast Wendler
Ferenc honositta meg. Akkoriban, amikor a
lopor olcs6bb volt, evenkent 148 lovest
adtak Ie, kesobb mindossze 48-at. Ujev
napjan 4, Hnsvetkor 4, Piinkosd napjan 4,
Urnapjan reggel 4, a kormenet idejen 16, a
k6-hegyi kapolna bucsujan 4, december
7-en este 4, A Szeplotelen Fogantatas nap-
jan este 4, Adam es Eva napjan, az ejfeli
mise elott szinten 4 lovest adtak.

Wendler Ferenc vallasos lelkiilete ezek-
bell a szamokban is visszatUkrozooott. Az
alapszamban (4) a Szentharomsag es a
Sziiz Maria iranti tiszteletet akarta kifeje-
zesre juttatni. A negy loves koz111 Mrom a
Szentharomsag, egy pedig Sziiz Maria
tiszteletere dordtilt el. (FI)

Diakklub

Budaors tanu16i:tjusaganak igenyei alap-
jan alakult meg 1975. marc ius 23-an a
J6kai MuvelOdesi Haman. Az iskolai tani-
tAsi idoszakban minden vasarnap delelott
10 6rakor, tervszerii programmal, valtoza-
tos temaju klubfoglalkozasokat tartottak.
Vastirnapi Ditikk/ub neven mUkOdott es
tagja lehetett barki, akit erdekelt a film, a
babjatek, a vidcirn musoros sz6rakozas, a
zelle, az irodalmi vetelkedo stb. (KIG)

Diilok neve Budaorson (a xvm. szazad-
ban)

A XVIII. szazad elejen Budat 60 diilore
osztottak rei. EbbOl Budaorson voltak talal-
hat6k az alabbiak:
,,17. Kammerwald (Kamaraerdo)

Teril/eten 17 656 hold 15 0/ nagysa-
gU ref es 273 hold terilletii erdo volt.

27. Starentanz
Hatarai: ()rsod egy resze es Gazdag-
ref. Terillete 8321 hold 2 01. Szolo-
termelo terillet, az 1720-as evekben
kezdtek miive/ni.

28. Spanyolret
Hatarai: Starentanz, ()rsod es a bu-
doorsi szolok. Tiszta szolomiiveles
5447 hold 2 01 teril/eten. " (FI)

Diszlovesek a KO-hegyen

Aki Umapjan vagy mas 1:innepen jArt
Budaorson, annak bizonyara feltiint, bogy a
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Egyhazi, praedalis nemes

A regi magyar kozjogban egyMzi ne-

mes az a szemely, aki 16papt61 kapott f6ldet

katonai szolgalataiert, orokhiiberiil az egy-
Mzi birtokon (;,Praedilies. nobiles eccle-

siastici "). E nemeseket zasz16suruk, a f6-

pap szekekbe szervezte, eltikon egy-egy

palatinus allott. Innen ered BudaorsOn a

Palatinus-kert elnevezes. (FI)

Egyhazi egyesuletck fclnottek reszere

BudaorsOn a felnottek vaillisi egyesi.ile-
lei koziil emlitesre melt6 az Oltaregylet es
a Szent Vince-egylet. Az ut6bbihoz tartoz6
tagok szociaIis teren tevekenykedtek. (FI)

Egyhazi nemesek Budaorson

Olah Miklos esztergomi ersek 1550 es
1554 kozOtt osszeiratta birtokait. Az ossze-
irasokban Budaors is szerepelt. Ekkor az
alabbi egyMzi nemesek eltek itt: Fitz6,
Gyber, Moray, Pragay. (FI)

Egykori helysegnevek Budaors teriileten

(Jrs

Egyhazi tarsulatok fiuknak

A fiUk nagy resze a katolikus papsag
vezetese alatt 3116 Szivgarda tagja volt. (FI)

Egyhazi tarsulatok leanyoknak

Az 1884-ben BudaOrsre telepult irgal-
mas noverek altaI leanyok reszere letreho-
zott tarsulatok a k<>vetkez6k voltak:

Szentgyermekseg Tarsulat (5-9 eves
korig) -6rangyal Tarsulat (9-12 eves
korig) -Eucharisztikus Tarsulat (12-15
eves korig) -Maria Tarsulat (15 eves kor-
t61 hazassagig).

Gyilleseiket minden vasamap es fin-
nepnap delutAnjan az iskolaban tartottak.
Az egyes csoportok tagjai -a Mana-
leanyok kivetelevel, akik fekete "Janker"-t,
kek szoknyat es feher kOtenyt viseltek -

h6feherben jelentek meg. (FI)

Varosunk neve mar az Arpad-korban
Ors volt. Ebben az id6ben az oklevelek Er,
Urs, Evers, Ewres neven emlitik. Ors kabar
t6rzsnev, amelynek jelentese: Ors t6rzs
feje, vezet6je. Alapjaul az ot6r6k Ursi sze-

melynev szolgalt.

Csik

Puszta, amelynek neve szemelynevool
keletkezett magyar nevadAssal. A Varadi-
regesztflkban talalkozhatunk peldAul Sicu
szemelynevvel. 1238-001 van adatunk Chyyc,
1297-001 pedig Chyk szemelynevre. Nevet
a Csiki-hegyek, valamint a csiki Csilrda

tartotta refill.

Horhi
Neve a magyar eredetii szakadek, melyUt

jelentesu "horh" sz6b61 szarmazik, anruIk
kepzOs valtozata. A regi Magyarorszagon
t6bb ilyen nevii helyseg letezett. Maga a
sz6 a horzsol, harzsol, barca!, horhol, stb.
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Az ersek hozzajarult,
la alapitott belakUti
kelenf61di Szent Gel!
sat, valamint a sasadi

igek csaladjaba tartozik. Elsa emlitese a
nevnek 1055-bOl maradt refill: ,Jnde uero
adhurhu ...".

Bobald
A falu neve kozepkori oklevelekben

(1348), valamint a torokkori osszeirasok-
ban maradt refill. Elpusnasodott Arpad-
kori helyseg. Neve szernelynevbOl ered.
Eredetileg Boba, rnelynek alapjaul a bolgar
bob=bab szo szolgal. EbbOl alakult ki a
Bobad helysegnev (Arpa-Arpad stb.), rnajd
rovidiilessel a tobbi helysegnevhez hason-
loan (Misk6c-Miskolc, Sz6nok-Szolnok)
lett belale a hosszU rnaganhangz6 rnegrovi-
dUlesevel es egy lagyito "e" hang betolda-
saval Bobald. (FI)

Eraviscusok (kb. i.e. tOO-tot)

Kelta eredem torzs. Regeszeti leletek
tanuskodnak arrol, bogy a romai kort meg-
IOzOen a mai Kamaraerdo teriileten telepu-
lesUk volt. Torzsi kozpontjukat feltartak a
Gellert-hegyen. A romaiak hOditasat kove-
tcSen tovabbeltek addigi lakohelytikon, igy
Budaorson is. (2. kep) (FI)

Europa-passio Budaorson

A Ko..hegyi passiojatek ujraeleszteset
celozta a Bakk Endre Kanonok Alapitvany
kezdemenyezese, amelynek szandeka a
megmaradt svabok, a betelepitettek, az
erdelyiek, a felvidekiek es a f'6varos artal-
maitol menekiilok elhatarozasaban sziiletett
meg. A Jokai Mor Muvelodesi Kozpontban
tortent egyszeri eloadast kovetoen tamoga-
tas es erdeklOdes hianyaban elmaradt.

Ejalet
Tobb szandzsakb61 3116 kozigazgamsi

keriilet a torok idokben (truis neven vilajet,
bejler-bejilik). (FI)

(Kl(j)

Evangelikus Templom
Unnepelyes aIapkoletetele 1994. no-

vember 12-en, szombaton tortent meg a
yarOS onkormanyzata altai biztositott terii-
leten a Nadasdiiloben. Epitese jelenleg is
folyik. (KIG)

1848-as emlektabla

A J6kai Miivelooesi Kozpont (Szabadsag
ilt 26. sz.) epilletenek falan elhelyezett mar-
vanytilblat 1989. marcius 15-en lepleztek Ie
a kovetkezO vesett szOveggel: "JaKAI MaR
ES A MARCIUSI ffJAK EMLEKERE ALLi-
TATTA A HNF BUDAORS VAROSI BI-
ZOTTsAGA. 1989. MARCIUS 15." (KIG)

Eiso bejegyzes a budaorsi anyakonyvben
1720 utan

A budaorsi lakosok anyakonyvezeset az
ujratelepitestol, l720-t6l 1738-ig Budakeszin
vegeztek. Ekkor kerfilt SOT az elso be-
jegyzesre Budaorson. 1738. junius 15-en
Joannes Hilstandt es Dorothea Arnolt ko-
tott hazassagot. (FI)

Elso okleveliink

Az elso irasos emlek Orsrol egy oklevel,
amely szerint az akkor meg ifju IV. Bela
kiraly 1234-ben elhatlirozta, bogy Ors es
Sasad egyMzakat a Szent Gellert-egyhaz-
zal egyiitt a ciszterciek belakUti apatsaga-
nak ajandekozza.

Errol az intezkedesrol Robert eszter-
gomi ersek1236. augusztus 29-en kelt ok-
levele tanuskodik. Az oklevel egy 1504.
januar 15-en kesztilt atiratban fennmaradt.
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kat ruratott. 6 alapitotta a helyi gazdakort,
beszerzesi es ertekesitesi szOvetkezetet ho-
zott letre. A kozsegben ellenezte a Volks-
bund tevekenyseget. A nemet megszaIlas
utAn a Gestapo altaI lefogott Bat6 Gezat
(az Europa-him budaorsi Passio-jatekok
szervezOjet) kiszabaditotta. 6t magat a neme-
tek letartoztattak. Kozsegtink Voros Hadse-
reg altaI tortent elfoglalasa utAn fel-
rea1litottak. 1947-ben kitelepitettek, Arne-
rikaban halt meg. Nevet utca orzi. (FI)

Falubiro

A telepiilesen ela lakosok altaI megva-
lasztott kozsegi eloljArosag feje, kozigazga-
msi es jogi ertelemben a fall' vezetaje.

(KIG)

1956-08 emlektablak

A J6kai M6r Muvelooesi Kozpont epii-
letenek falan elhelyezett marvanytfiblat
1996. okt6ber 27-en lepleztek Ie a kovetke-
zO szOveggel: ,,1956, OKTOBER 27-EN E
TEREN GYULT OSSZE A TELEPlJLES LA-
KOSSAGA AZ (IJ KOZIGAZGATAs HEL YI
VEZET6INEK MEGVALASZTAsARA.
A MEGJELENT HARCKOCSIKBOL LE-
ADO1T LOvESEK NEGY EMBERT MEG-
OLTEK ES SOKAN MEGSEBESlJLTEK. AZ
EMLEKTABLAT AZ 1956~S FORRADA-
10M ES SZABADsAGHARC 40, EVFOR-
DULOJA ALKALMABOL A BUDAORSI
ALOOZATOK EMLEKERE ALLITO1TA A
vARas ONKoRMANYZATA, 1996,"

A masik tabla az egykori budaorsi Or-

szagzasz16 megmaradt emlekmutalapzatcin
talaIhat6. A harmadik -Molnar Pal ffihad-
nagy (szazados) emlektablaja -a csalad
Szabadsag uti hazan volt elhelyezve. 1989
utan a tablat eltavolitottak, sorsa ismeret-
leD. (KIG)

Falugyiiles

A kozseg teljes lakossaga reszere, fon-
tos tartalommal tartott gyiiles. (KIG)

Falukozosseg

A teleptiles (falu, kozseg vagy rnezOva-
ros) lakossainak kozOs (nernzetsegi vagy
nernzetisegi) foldtulajdonon, illetve kozOs
fOldhasznalaton alapu16 kozossege. (KIG)

Falusi dobol6

Minden jelentosebb telepiilesen, igy
BudaorsOn is volt, mint a kozseg eloljarosa-
g3nak altiszti jellegii, szeg6dmenyes a1ka1ma-
zottja. A kisbirokent ismert szemely feladata

volt a kozsegi eloljarosag altaI meghatAro-
zott hirdetmenyek kozzetetele, a kidobolas.
A telepiiles kijelolt helyeire dobolassaI ossze..

hivott lakosok igy nyertek tudomast a koz-
erdekii rendeletekrol es mas kihirdetesek-
col. A kidobolas tartalmat mindig beirtak a

kozseg kidobolasi konyvebe. (KIG)

1968-as esemenyek Budaiirsiin

Az 1968. augusztus 19-en, az e.ijeli
6rakban Magyar katonai menetoszlopok
(harckocsi- es egyeb szakalegysegi vagy
ellat6 oszlop) vonultak at a kozseg routca-
jan Budapest iranyaba. A kesobbi hiradli-
sokb61 tudta meg a lakossag, hogy Magyar-
orszag is katonai erovel vett reszt a cseh-
szlovakiai esemenyek "rendjenek" biztosi-
tasaban. (KIG)

Ebner Gy6rgy

Regi budaorsi csalad sarja. Az Ebnerek
mindig a kozseg legm6dosabb gazdlii koze
tartoztak. A csaladban szinte oroklOdott a
kozsegi bir6i hivatal. Megvlilasztlisa utlin
sokat tett a kozsegert. Utat epittetett, kuta-
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Filoxera

I mm hosszU, citromsarga szinu tetiif6-
Ie, a szOlo gyokeret karositja. Evente 6-7
nemzedeket nevel. Kiilonosen a hegyvideki
szOloket pusztitja. Budaorson a millt szazad
90-es eveiben a filoxerajarvany vetett veget
a tobb mint ketezer eves szoIokuItUranak. A
filoxera pusztitasa utan tertek at a borszoIcS-
termesztesrol a csemegeszOlo-termesztesre.

(FI)

Felszabadulasi emlekpark

Tarsadalmi osszefogassal kesziilt el, a
ket zasz16ruddal ellatott emlekpark a Sza-
badsag ilt 99. sz. hazelott. A sziklan elhe-
lyezett emlektciblcik egyiken ,,1945-1975"
evszcimok lathat6k. (KIG)

Filmszinhaz

A volt Krepuska-fele mozi allamositasa
ulan a helyiseg belsejet es berendezeseit
tobbszOr atalakitottak, illetve atepitettek.
Budaors filmszinhazat a Pest megyei Mozi-
iizemi Vallalat tartotta refill; valasztekos
miisortervvel es olyan filmbemutato prog-
rammal miikOdott, melyben a fOvArosi
bemutato mozikkal egyidoben, vagy ese-
tenkent az orszagban eloszOr itt keriiltek
kozOnseg ele a korabeli legjobb filmalkota-
sok.

Foldesuri bevetelek helysegenkent
1764-ben

Az 6sszes
bevetelek

Yo-ban
Helyseg Forint

37
14
13
8
7
6
3
2

1
1
1
1
0

Obuda
Zsambek
Budaors
Budakeszi

Bogdan
Szentendre
Pernal

Csik-puszta
Totfalu

Beklismegyer

Kissing-puszta
Szanto
Tok

63483

,7
,7
,1
,1
,5
,4
,9
,1
,9
,9
,3
,0~

(FI)

Foldrenges
Buda6rs teleptilest6rteneteben foldren-

gesrol csak egyetlenegyrol van ismert adat.
1974. jaguar 30-an 23 ora 25 perckor es
jaguar 3l-en 11 ora 30 perckor eszleltek
gyenge foldrengest a lakosok, amelynek
ereje sehol sem haladta meg a 12 fokozam
Mercalli-skala szerinti 4-5-os erteket. A vi-
szonylag gyenge rengesek f6kent a Maria-
volgyben es kornyeken voltak eszlelhetok.

(KIG)

A vetiteseket ket szinkrongeppel vegez-
tek, amelyeket ismetelt felujitAsuk utan
keskeny es szelesvasmu filmek vetitesere is
alkalmassa tettek. Ezert a nezOteri ferohe-
lyek szlima 209-re, majd 176-ra csokkent,
amely eleinte kevesnek bizonyult, kesobb
azonban a telthazas vetitesi eloadcisok sza-
ma egyre csOkkent. 1974-ben a Szabadsag
Filmszinhaz nevet kapfa. amelyben az iizem-
vezeto iranyitaslival ket mozigepesz, teker-
cselo, jegykezelo, takarit6 es jegykeze16,
osszesen 7 fO dolgozott.

A rendszeres miisorprogram mellett a
Filmklub is nagy letszammal es sikeresen
indult, azonban szervezesi es szemelyi val-
tozasok miatt a kezdemenyezes elhalt. A
televizi6zas es a vide6filmek eloterbe kerii-
leset kovetoen -mint veszteseges iizemet -

a Szabadsag FilmszinMzat 1991-ben meg-
sztintettek. (KIG)
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Fozohaz BudaorSOD (II)

Az uradalmi palinkafOzOhaz Budaor-
SOD. A tervrajzot keszitette Jacob Gfoller
keszitette. (Fl)

Fragmenti Lapideurn

Egy 1766-b61 szannaz6, Budaorsot ab-
razol6 terkepen talalhat6, amely arr61 ta-
nuskodik, bogy akkor rneg a r6rnai kori es
a kozepkori romok j61 lathat6ak voltak
Budaors kamaraerdei reszen. (FI)

Frech Laszlo

BudaOrsi tiSz!tart6 1727-ben, majd 1729-ig
egyszersmind 6budai tiszttart6 is.

Fritzenschaft, Joannes

Chyrurgus (sebesz, felcser). 1775-ben
jegyeztek rei, bogy a faluban mUkOdott.

Foloveszi szablya, kardbojttal

A kozsegi loveszek parancsnokanak
szemelyes fegyvere volt.. A szablya kard-
hiivelyben, kardbojttal diszitetten, kardko-
tovel a fO16vesz derekara 6vezve vagy a
zubbony alatt a jobb vallon atvetett kard-
tart6szijjal viselte.Ez volt a "kardos vise-
let", amelynek alaphelyzete, vagyis hord-
helyzete volt. irasos dokumentumok hia-
nyaban az elotalalt fenykepek alapjan mas
tipusUak is, melyek alapjan megallapithat6,
bogy 1egtobbszOr az 1904 M. 1ovas- es az
l861 M. gyalogostiszti szablya volt haszna-
latban. A szablya pengeje feltetelezhetOen
Budaors Kozseg Eloljar6saga vesettel volt
ellatva. A kardbojt nyitott es aranyozott, a
magyar kiralyi koronaval szinesen himzett
volt. Ismereteink szerint egy darab sem
maradt meg, mert 1945-ben az utols6t
szovjet katonak magukkai vittek. (KIG)

Fozohaz Budaorson (I)

A kepen az uradalmi palinkafozOhazat
latjuk.
1 -Bejarat a konyhan keresztiil. 2 -Egy
szoba es kamra. 3 -Ket palinkafOzO hazik6
3 11sttel. 4 -Hulladekverem. 5 -Kilt. 6 -
Egy hazlkert (50 klafter hosszU es 10 klaf-
ter szeles; 1 klafter = 1 01 = 1,69 m).

"Az epalet magas teglab61 epalne,
naddal ledetten. A ptilinkafiizo e/lenben j6
anyagb61, mert a ntidteto te/jesen omlado-
zik. Ezert az eloiras nelkali velemenyem az
lenne, hogy a htizat egy parasztnak el kel-
lene adni , es az uradalmi htizban 4 astre
ujat ke/lene letesiteni, melynek koltsegeloi-
rtinyzattit csatolom. »

7 -Tizedallomas. Falazott haz egy szoba-
val es konyMval, j6 allapotil zsindellyel
fedve.
A tervrajzot keszitette Joh. Mich. Hamon.
(29. kep) (FI) A »K6sz6nto-szobor»
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G,
Nehany rajzot ez a kiadvany is tartal-

InaZ. (17-36. kepek) (FI)
Gennanok es longobardok Budaorson

Az i.sz. VI. szd. els6 fe16ben a r6maiak
kivonulasa utan rovid ideig german, majd
longoblird torzsek vett6k birtokba a kor-

ny6ket.(2. kep) (FI)

GOrgei Arthur

Az 1848/49-es magyar forradalom es
szabadsagharc kiemelkedo katonai szeme-
lyisege. 1849. januar I-jell Buda6rs6n tar-
t6zkodott. Az estet es az ejszakat Budaor-
s6n t6116tte, majd januar 2-an vonult tovabb
Pestre. (FI)

Grof Bercsenyi Zsuzsanna Varosi
Konyvtar

A varosi kon}Vt3r e nevvaIasnasaval a
IDa mar varosi rangot viselo egykori kozseg
ujratelepitojenek kivaot emleket allitani. A
nevadoIruinyozasi finnepseget 1997. aprilis
I-jen tartottak, melyen az unnepi melta-
tast kovetoen lelepleztek a nevad6, gr6f
Bercsenyi Zsuzsanna emlektablajat, ame-
lyet a varosban el6 Stremeny Geza szob-
raszmiivesz alkotott. (KIG)

GtOIIer Jakab

Epitomester volt, aki 1770-1820 kozOtt
miikOdott. Ismeretesek a pilisszantoi ple-
baniahoz, a dunabogdanyi urasagi lakhoz
es preshazhoz keszitett tervei (1774 koriil).
1811-ben a Inariabesnyoi romai katolikus
templomon vegzett atalakimsi munkakat.
Fennmaradt a diosgyori rurdohoz keszitett
terve is.

Resztvett a budaorsi kozepilletek adat-
felveteleben a XVIII. szd. masodik feleben.
A Kiralyi Kamara megbizta a volt Zichy-
uradalomban talalhato kozepilletek felveteli
rajzainak elkeszitesevel. (36. kep) (FI)

Gfdller-mappa
Buda6rs 1659-to1 1766-ig volt a Zichy-

csalad birtoka. Uj tulajdonosa a Kiralyi
Karnara lett, es miutan a kozseg a tulajdo-
naba kerillt, felveteli rajzokat keszittetett az
6sszes uradalmi eptiletrol. (OL. Del. aed.
Fasc. 2. es 6.) A mappaban 22 lap tartal-
maz Buda6rsre vonatkozO anyagot, ket lap
pedig Csik (Coik) pusztan talalhato ura-
dalmi eptiletek felveteli es alaprajzat abra-

zolja.

Gyogyszereszek Budaorson

Nikl Odon 1882-1888, Egesz LOrinc 1888-

1891, Gyurkovics Gyuia 1892-1899, Levius

Karoly 1900-1930, Lakner Gyula 1930-1938,

T6th J6zsef 1938-1940, Glasz J6zsef
(kezelo: Cserveny ZoltAn) 1940-1948, dr.
Szekely Szilardne 1948-1950, Utasi Geza

1950-1978, T6th Judit 1978-1995, Osvath

Lasz16ne 1995-tol. (FI)
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bOvitesen dolgozott, ahol mint varosi epi-
tomestert emlitik. Resztvett a budaorsi
kozepiiletek adatfelveteleben a XVIII. szd.
masodik feleben. (FI)

Hangos birado

A kozseg lakosait erinto kozerdekii hir-
detrnenyek kozIesere szolgaIo -a kisbiro
dobolasat helyettesito -hangsz6ros haIozat.
A telepilles novekedesehez igazitottan b6-
villt es rendszeres eves karbantartast ige-
nyelve 1964-toI1988-ig mUkOdott. (KIG)

Hatvantulkos-hegy
A Torokugrat6 regi neve.

Hacker Xaver Franz (Xvm szd. maso-
dik fete)

Kamarai acsmester volt. l775-ben onal-
loan tervezte a p<ityi reformatus templomot,
kesObb uradalmi epilletet es magti1rat is
tervezett (Budakeszi, Dunabogdany, Pernal
stb.). A visegradi Rev utcai iskolat -amely
eredetileg templom volt -() alakitotta at
iskolava l787-ben. Tobb templomot, isko-
lat es vizimalmot is tervezett A. J. Oesner
kamarai epitomesterrel kozOsen. Jung Jo-
zseffel egyiitt keszitette el a gombai ref or-
matus templom epitesi tervet.

Resztvett a budaorsi kozepl11etek adat-
felveteleben is. (FI) (FI)

Helmar, Joannes

Az ujratelepitett Budaors kozseg elsO
plebanosa. (FI)

Helly-fele kokereszt

A csiki dombon, a hajdani Csik faIu
melletti ut szelen all a Helly-fele kokereszt.
Ezt a keresztet homokkobOl faragtak, rajta
ontottvasbOl kesziilt Krisztussal. (FI)

Helytorteneti Gyiijtemeny
A Bernet nernzetisegi tcijhazat rnegorzo

haz -rnelyben a Weber-csalad lakott
(Budapesti lit 47. szam) -1870 k()riil epiilt
es 1900-ban nyerte el rnai formajat. A tele-

piiles gazdapolgan eletmOdjanak rnwtjat
rnutatja be 1720-t61 napjainkig. A Helyt()r-
teneti Gytijterneny felavatcisara 1987. augusz-

Halik Paula

Az lrga/mas noverek rend elsO budaorsi
fOnoknoje, egyben a leanyiskola igazgat6-
noje volt. Miutan a kozseg az 1880-as evek
vegen a Koronauradalomt61 megvette -nap-
jainkban a Posta haszruilataban levo -
epiilettombOt, azt az Irgalmas noverek ren-
delkezesere bocsatotta. Ok az epiilet gaz-
dasagi reszeben a tantermeket alakitottcik
ki, lak6reszeben pedig berendeztek zarda-
jukat. (FI)

Hamon, Joannes

Budai epitOcsalad tagja volt. ApjanaI
Krist6fruil, majd mostohaapjaruil, Nopauer
Matena! tanult. Utobbival egyiitt resztvett a
Szent Anna-templom epiteseben, 1762-ig.
Az 1780-as evekben a budaorsi plebanialak
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tus 18-an keriilt SOT. A muzealis ertekU
dokumentumok es tcirgyak kozadakozasbOl
keriiltek a gynjtemenybe, melynek kialaku-
lasa az 1970-es evekben kezdOdott. A gy\'ij-
temeny kilillitlisi anyaganak atrendezese es
kiegeszitese, valamint tudomanyos fel-
dolgozasa 1991-ben Farkas RozaIia muzeo-
16gus vezetesevel megtortent.

A Helytorteneti Gyiijtemeny 1987-ben
muzeumi mUkodesi engedelyt kapott es
paIy3zati Uton, 1992.aprilis I-jetol dr. Kovacs
J6zsef Laszl6 lett a Helytorteneti MiIzeum

(Heimat Museum) igazgat6ja.
A mUzeum elsO helyisege mindig id6-

szaki kilillitlist mutat be, onnan lephetiink
be a korabeli svab haz szobajaba, ahol min-
den megtallilhat6, amire a csaladnak sztik-
sege volt. A kovetkezO helyiseg a nyi-
tottkemenyes konyha es a konyhai eszko-
wk, a negyedik helyisegben dokumentu-
mok, es azok fenymasolatai lathat6k. Az
otOdik helyisegben az 1946. evi kitelepites-
rol megmaradt emlekanyagok tekinthetok

meg. (KIG)

A var eleste utan Hedervary Ferencet
Nandorfehervar hiitlen elhagyasa miatt II.
Lajos minden vagyonat61 megfosztotta.
1538. elott halt meg. (FI)

Honfoglalaskori leletek a budaorsi Tiiz-
ko-hegyrol

A budaorsi TUzk6-hegyen taIalhat6 Nap-
hegy utcaban a honfogialaskori ferfislr csak-
nem a hegy tetejen, a meredek hegyoldalon
kernlt elo, mintegy 20-25 cm melysegbol.
A csontvaz ENy-DK-i tajolasu volt. A vaz
jobb karcsontja mellett bronz keresztvasil
szablya volt, a tobbi lelet -veretes ov,
tarsoly es tegez -pedig a csontvaz bal
oldalan helyezkedett el.

A ferfisirt61 180 m-re -Ny-i iranyban,
ugyancsak honfoglalaskori -noi sirra buk-
kantak a regeszek. A sirokat Irasne Melis
Katalin regesz tarta tel. (4. kep) (FI)

Horhi

A kozepkorban viragz6 kozseg volt Bu-

daors jelenlegi ten:ileten, amely 1541 titan

lakatlanna valt. A falu helyenek pontos

meghatarozasat a torok adoosszeirasok tet-

tek lehetove. 1546-ban es 1559-ben Budan

irtak ossze }(orcsolas Peter es a budai pa-

pok majorsagakent, amelynek egyik olda1a
a"... yaros kalso reszevel egy-egy oldal

Kanya-puszta es Csun-puszta hataraval es

egy oldala Eben nevii puszta (T6r6kbalint)
hatariwal szomszedos. "

1546-ban mar rajak (parasztok) nelkiil

lett osszeirva. Kis jovedelmii timarbirtok

volt 1500 akcse, illetve ettol kevesebb jove-

delemmel, amely bi1zabOl, kevert gabona-

bOl es szenab61 tevooott ossze. Az 1562. evi

osszeirasbOl deriil ki, bogy ez a majorsag

Horhi-pusztan volt. A kozepkori K.ana es

Csot (Bp. XI., XXII. ker.) helyen fekvo

pusztak, valamint Eben egyertelmiive te-

Hedervary Ferenc

A kozepkori Horhi faluban leva udvar-

haz birtokosa az 1520-as evek elejen

Hedervary Ferenc volt. A csalad -amely a

magyar tortenelemben jelentos szerepet jat-

szott -II. Geza uralkodcisa alatt jott ha-

zcinkba. Hedervary Ferenc hatalmas bir-

tokok f6lott rendelkezett es a ncindorfe-

jervan var egyik kapitcinya volt.

1521-ben a torok tcimadcist inditott Ma-

gyarorszag ellen. A tcimadcis hirere Heder-

vary Budcira ment, bogy a var vedelmenek

koltsegeit megszerezze. Sikertelen targya-

lasok ulan mar vissza sem tert Nandor-

fehervarra, mely idokozben torok kezre ju-

lotto
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tobb esetben elontotte, reszletes es vegleges
szabaIyozasa 1975-ben valosult csak meg.

(KIG)

Holerakohelyek Budaorson

A kozseg kijelolt helyein lehetett csak
lerakni a kozteriiletekrol vagy a lak6hazak
udvaraibOl osszegyiijtott havat. Ilyen hely
volt pl. a HosszUret, a Manavolgy, a Ma-
darhegy es mas telepillesreszek kijelolt
teriilete. (KIG)

szik Horhi helyet, arnelyrol az 1580. evi
defterbol azt is megtudjuk, bogy Ors koze-
leben fekiidt.

Gazdag regeszeti anyag bizonyitja a
faIu folyamatos lakottsagat a honfoglalast61
a XVI. szazadig. Templomos heir volt,
ennek igazolasara tobb oklevel uta!. (FI)

Horhi falu helye

Horhi faIu helyenek pontos meghataro-
zasat adja A budai szandzsak 1559. evi
osszeirasa cimu kiadvany:

"Korcsolas Petre es a budai papok
majorsaga Pir Mehmed es Musztafa kezen.
A nevezett majorsag egyik oldala a yaros
kulso reszevel, egy-egy oldala Kanya-
puszta es CsiJn-puszta hataraval es egy
old ala Eben nevii puszta hataraval szom-
szedos. » (FI)

Hiille-fele mozi

1925-ben Holle Teofilne a kozsegi
eloljcirosagtol, mint tulajdonos mozi Uze-
meltetesere kert es kapott engedelyt. A
budaorsi Fo utcai (ma SzabadsAg 6t) R6-
zsane-fele hAzban alakitotta ki a mozi-
termet. Az egykori mozi vetitotermeben
mUkOdott kesObb a budaorsi Haziipari
SzOvetkezet elektromos reszlege. (KIG)

Holle-fete pezsgogyar

1852-ben Holle Janos Marton a mai
Frank-tanyan beinditotta pezsgoborgyarat.
A pezsgot Holle francia mooszer szerint
gyartotta. Ktilonlegessege a Pannonia sect
volt. A gyar 3000 m2-es tertileten mUko-
dott, melyen kef eptilet allott. A munkasok
kozOtt harom no is dolgozott. Evi termelesi
kepessege 200 ezer palack pezsgo volt,
amely a hazai piacokon kivtil eljutott
Ausztriaba es Olaszorszagba is. (FI)

Hosi Emlekmii

Horbi gazdasagtorteoeti adatai

1546-ban: "Horhi puszta, rajak nelkal.
A jovedelem a tizedekbiJI: buzatized 10
kile, kevert tized 10 kile es szenatized 50
akcse ".

1559-beo: "Horhi puszta, rajok nelkal.
Halil beg 1554. Julius 16-an kelt tapu-
levele szerint Saban csausz kezen van. A
jovedelem a tizedekbiJI: buzatized 11 kile,
kevert tized 4 kile es szenatized 36 szeker. "

1562-beo: "Horhi puszta, rtijak nelkal.
A jovedelem: buzatized 80 kile, kevert tized
35 kile, kender- es lentized 30 akcse, sze-
natized 300akcse."

1580-ban: "Csak a timtir-defterben for-
dul eliJ: jovedelme 300 akcse. "

1590-beo: "Horhi-puszta. Jovedelme ti-
zedekbiJl es legeliJad6b61: buzatized 5 kile,
kevert tized 5 kile es legeliJad6 175 akcse. "

(FI)

A budaorsi templornkertben a II. vilag-
haboru budaorsi illetosegii hosi halalt halt
katonainak es polgari aldozatainak emleke-
re felallitott emlekmu, mely az egykori es
mai budaorsiek kozadakozasaool epillt, a
Hosi Emlekmu Alapitvany szervezeseben.

HosszUreti-patak

Budaors egyik jelentosebb vizfolyasa-
nak neve. Korabban a ko~g szelsi> Mzait
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EMLEKERE -UNSERE TOTEN ZUM GEDEN-

KEN" szOvegek keret6ben olvashato a ti-
zenhat feher marvanyt<iblaba vesett 485
aldozat neve, kOzOttiik tizenhat no es egy
gyennek. Az emlekmiivet 1992. jlmius 21-eo,

Urnapjcin avattcik tel.

Az ernlekmii terveit a haj6si Schon J6-
zsef keszitette, kivite1ezeset pedig Balassa
Gyorgy pi1isvorosvari 1akos vegezte. A
betonvazra he1yezett ernlekmii anyaga slit-
toi meszko, 6,5 m sze1es, 2 m magas es 40
cm-es falvastagsaggal keszUlt. Az em1ek-
miivon ,,1939-1945" es a "HALOlTAINK (KIG)

Az I. es a II. vilaghaborUban hosi halalt halt
buda6rsi lakosok emlekmiivei

a romai katolikus templom kerlj'eben
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lakosainak tudomasara hoztak, bogy
,jeljelentesi kotelezettseguk van a rejtoz-
kodo vagy elmenekult, eldugott svab sze-
melyek feladasara, es ha annak nem tesz-
nek eleget, vagy a hatosag tudomast szerez
olyan esetrol, az illetore is internalas var. »

(KIG)

Iparosok Budaorson 1770-ben

Cehlegeny: 2 k6miives. cehen kiV11li mes-
ter: I meszaros, 4 szabO, 2 takacs, 5 varga,
I csizmadia, 2 kovacs, 2 acs, I asztalos, 6
pinter, I bognar, I chyrurgus (sebesz),
osszesen 26 ro.

Cehmestert egyet sem jegyeztek rei.

(FI)

Iparosok Budaorson a XIX. szazad ma-
sodik feleben

Budaors6n mindig elenk ipari teve-
kenyseg folyt. A mUll szazad 70-es eveiben
mar szamos kisiparos dolgozott. ,jparos
mintegy 100 mester van a kozsegben: ko-
vacs, asztalos, tics, komiives, kerekgyart6,
esztergalyos, kalapos, szucs, takacs, csiz-
madia, cipesz, lakatos, kotelgyart6, ka-
dar." A kisiparosok legtobbszOr csak a
kozseg lakossaga reszere vegeztek munkat.

(FI)

Inpopulatiopatent

A tOrOk kiuzese utan az elneptelenedett
orszag ujratelepiteserol hozott rendelet,
amely szabalyozta a telepitesek m6djat.

1689-benjelent meg. (FI)

Internalasok Budaorson

BudaOrs kOzseg lakosai kOzW 1945
majusaig egyenileg internaItak (kitelepi-
tettek, szamUztek) a keresett es megtalalt
volt volksbundista vezetoket es tagokat,
nyilas es SS-katonaszemelyeket. Az ered-
meny nero elegitette ki az akkori 3.llamha-
talom kepviseloit, ezert jUnius 14-en az
Urnapi kOrmenet, majd a szeptember 10-en
a kisbucsU idejen a budapesti XI. keriileti
3.llamrendorseg nyomozOi es rendorei kOz-
remUkooesevel nagyszabasu razziat hajtot-
tak vegre. A kOrmeneten es a kisbucsun
resztvevo tOmeget mindket esetben kOrbe-
zartak, majd a gyanusnak itelt szemelyeket
-tObbsegfikben femakat -igazoltatas utan
kiemeltek a sorbOl, OsszegyiijtOttek oket,
majd a razziak utan elszaIlitottak oket az
internaI6taborok valamelyikebe.

Az els6 alkalonunal149 budaOrsi, 8 buda-
keszi es egy biai fern, a masodik alkaIom-
mal osszesen 579 ro, kOztUk BudaOrsrol
414 fern, 5 no es 6 gyermek, 61 tOrOkb3.linti,
47 zsambeki es 46 mashonnan erkezett fern
begyiijtesere keriilt sor. Az internaIasok
embertelensege ell en csak Mindszenty
J6zsef emelt szOt 1945. okt6ber IS-en ki-
adott pasztorleveleben. Az internalasra vo-
natkozO hirdetmeny kidobolasaval a kOzseg

Iskola Budaorson

Az 1720-ban ujonnan telepitett kozseg
lak6i a templommal egyidejilleg iskolat is
kezdtek epiteni, amely minden val6szinu-
seg szennt a mai Esze Tamas utcai iskola
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helyen aIlhatott. Kezdetben minden bizony-
nyal egytanit6s iskola volt, bar nagyon
koran megjelent egy masik tanit6 is, akit
Ludi Lehremek (Kistanit6nak) neveztek.

(FI)

"Sviib falu Pest Viirm. f61des Ura a
Kamara, lakosai katolikusok, fekszik Bu-
diihoz kef kis mertf61dnyire, hatiirja k6zep-
szerii, vagyonaikat es boraikat is konnyen
eladhatjak. Ispotiilya is van, piatzokjo. "

Kiolvashat6 tebat, bogy a ket datum k6-
zOtt a k6zsegben ispotiilyt rendeztek be,
mely intezmenynek a kozseg szegenyeir61,
elesettjeir61 kellett gondoskodnia. Alkal-
mankent a kor szinvonalan orvosi ellatast
is biztositott a raszoru16knak. (FI)

Jager Janos Henrik

A Zichyek 6budai uradalmanak epite-
sze, s egybell jeles kofarag6 mester volt.
Budaorsre vonatkozOan fennmaradt 1766-001
va16 sajat keszitesu terkepe. (FI)

Iskola tervrajza (1779)

Szamozott jelolesek: 1) tanit6i szoba es
konyha -2) ianyok es fiUk tantemle -3) kamra
es pincelepcso, felette padlaslepcso -

4) istcill6, alatta pince -5) ket cirnyekszek.
A tervrajzot keszitette: Franz Xaver

Gf611er. (35. kep) (FI)

Ismert birik 1900-ig

1727 -Martin Schonle; 1730 -Christian
Arnolt; 1733 -Martin Arnolt; 1736 -Mar-
tin Hamodel; 1738 -Leonardus Hamodel;
1744 -Andreas Winkler; 1745 -Petrus
Zabos (esetleg Sipos, vagy Zipos); 1750 -

Henricus Stahl; 1757 -Antonius Mishel-
berger; 1764 -Adamus Richtschaid; 1766
-Antonius Mischelberger; 1850 -Georg
Ebner; 1885 -Frank Istvan; 1889 -Ebner

Matyas. (FI)

Ispotaly Budaorson

Erdekes adatot kozOl a kozseg egesz-
segiigyerol VaIyi Andras muve. Magyar
Orszagnak leirasa (1796, Budan I. kot.,
valamint ugyanezen konyv rruisodik kotete
1799-.es megjelenesi datummal). Az elso
kotet 338. oldalao olvashat6k a kovetkezOk
Budaors cimszO alatt:

"Elegyes nemet falu Pest es Pills Var-
megyeben, birtokosa a Kiralyi Kamara,
fekszik Budat61 nem messze; nadon kivu!
mind en javai, s hasznos piatza is leven,
elso Osztalybeli. "

A rruisodik kotet 733. oldalao ars, Buda
ars cimszO alatt a kovetkezOk olvashat6k:

Jehovatanui

A vallasi felekezet budaorsi megjelene-
se az 1955/56-os evekre vezetheto vissza
annak ellenere, bogy a szektajellegre valo
hivatkozassal 1989 juniusciig tiltott feleke-
zet volt Magyarorszagon. A gyillekezet
tagjai oem hisznek abban, bogy Jezus
egyenlo az Atyaval, ahogy azt a Szentha-
romsagtan kimondja, hanem csak abban,
bogy ot az Isten (Jehova) teremtette es ala
van rendelve Istennek. Tagjai fegyvert oem
fognak, de semmilyen eroszakrendszert
oem tcimogatnak. Rendszeres osszejovetele-
ik oem szertartcisjellegiiek, banem az isteni
nevelesre iranyitjcik a figyelmet. A Karoli-
fele Bibliat hasznciljcik vallcisuk gyakorla-
scihoz. Munkajuk jellege egyreszt Jebova
szandekcinak bejelentesebOl, predikalasb61,
mcisreszt tanitvcinyaik kepzesebOl cill. (KIG)

Jobbagyterhek Budaorson Zichy Miklos
es felesege idejen

Budaors 1765. januar I-jei contractusa
alapjan.
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robotnapokon feltil bereft kellett dolgozni-
uk, az uradalom a teljes igaval vegzett egy
napi szantasert vagy mas munkaert 1 forin-
tot, a kezi munkaert -a munka fajtajat61
fiiggOen -napi 9, 12, 15 vagy 18 krajcart
fizetett. A robot elmulasnasa esetere kisza-
bolt keszpenzfizetes tebat biintetes jellegii
volt. (FI)

Johann Leykovits

Budaorsi tiszttarto (Hofrichter) volt grof
Bercsenyi Miklos idejeben. IranyitAsa alatt
dolgoztak a mai majorosgazdiJk (allodiater,
Meyer) a majorosnek (allc>diatrix, Meyerin).
BudaorsOn mindketto dolgozott. Hozzajuk
tartoztak a beresek (boarius, Ochsenknecht),
akikbOl aItalaban negyen dolgoztak egyiitt,
a killonfele pasztorok es a juhaszok. (FI)

J6kai M6r Budaorson

J6kai Mor termeszet- es komyezetszere-
tetet nyilvanitotta ki -killonosen amikor a
Svab-hegyi nyaral6jat felepitette, es onnan
tett setii kozOtt surun latogatta a budaorsi
svabokat -, bogy a kert- es szOlokulturaju-
kat tanulmanyozza. Jokai a kertjet igy tette
viragz6va, ahol a diszfak es a r6zs3k mel-
lett gyiimolcsfak es szolok kirniltak terme-
siiket. Dr. Mero Janossal egyiitt -aki barat-
ja, egyben szomszedja es iigyvedwsa is
volt -megalapitottak a Svabhegyi Egyesii-
letet. Munkassaguk alatt epiilt ki az a
tUristaut, mely a budapesti XII.keriileti
Kolto utcat61 Budaorsig vezet. (KIG)

A contractus (szerzOdes) szerint a ne-
gyedtelkes jobbagyok cenzusa 4 forint, a
hazas :zsellereke 2 forint, a hazatlanoke
I forint volt evente. A szolok ulan a koz-
segben I forint hegyvarnot szedett az ura-
sag. A telkes jobbagyok esztendonkent 2
tyUkot, 2 kakast es 20 tojast, a hazas :zselle-
rek 2 tyUkot es 10 tojast adtak konyhai
ajandekul, ezenfeliil minden tehentol egy
meszely vajat. A kocsma 1/4 evig volt a
ko:zsege.

A budaorsiek robot-kotelezettsegeit a
szerzOdes a kovetkezOkeppen szabta meg:
A negyedtelkes evente 16, a hazas ?Seller
12, a hazatlan ?Seller 8 napot tartozott
robotolni; ezen feliil mindeD telkes jobbagy
koteles volt egy napig urasagi szeruit, egy
napig pedig allodiaIis gaboruit behordani; a
ko:zseg tartozott a de:zsmat elszaIlitani, s
egyeb termenyfuvarozast is vegezni 12 j61
fogatolt szekerrel Budara vagy Obudara; a
robotnapokon feliil lesziiretelni az urasagi
szOloket, egy preselo embert adni az ura-
dalmi presMzba, a hart a pincekhez es a
pincektol elszaIlitani.

Budaors lak6i a szerzOdesben megsza-
bolt ingyenmunkakon feliil kotelesek voltak
az ucasag kivansagara a nagy nyari mun-
kak idejen a szerzOdesben megszabott be-
rert dolgozni.

Figyelemre melt6, bogy ozvegy Zichy
Mikl6sne a kozseg contractusaban szemre-
hanyast tell a lakosoknak a megelozO evek-
hen kesedelmesen es hanyagul vegzett
robotert, s eloirta, bogy Szent Gyorgy es
Szent Mihaly nap kOzOtt a robotra beosztot-
taknak reggel fel 6-kor kell a munka hely-
szinen megjelennifik, aki kesik, annak csak
fel napot szamitanak be, aki pedig teljesen
elmulasztja a robotot, az igas robot helyett
1 forint 15 krajcart, a kezi robot helyett
pedig 30 krajcf1rt fizet. Megjegyzendo, bogy
amikor a lakosoknak az urasag szamara a

J6kai M6r emlekt1ibla

A J6kai M6r MiivelOdesi Kozpont Sza-
badsag ut 26. SZ. alatt talalhat6 epilletenek
falan elhe1yezett marvanytab1at 1994.
marcius IS-en avattak rei. Az emlektab1an
az ir6 arcmasa bronzb61, JOKAI MOR
1825-1904 fe1irattal es a marvany1apba
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vesett szOveggel lathat6:"A NEV AI)() EM-
LEKERE ALLmATfA KOZADOMANYBOL
BUDAORS POLGARSAGA. 1994." (KIG)

Juhakol Budaorson

A regi juhakol Buda<>rs<>n, amelyet a
doMnykeszito arendator (berlo) birtokolt,
es istaIl6nak hasznalta. (FI)J6kai M6r mellszobra Budaorson

A J6kai M6r MiiveIOdesi KOzpont auIa-
jaban 1993. jimius 4-en, Jokai Mor mun-
kassaga kezdetenek 150. jubileumi Mordu-
Iojan az iro bronzool kesziilt mellszobrat
Wittinghoff Tamas polgannester es dr. Tardy
Janos helyettes aIIamtitkar IepIeztek Ie. A
mellszobor ma is ott Iathato. (KIG)

Jubasz-fele cukraszda

A telepiiles egykori kOzkedvelt cukrasz-
daja. Tulajdonosa, Juhasz J6zsef cukrasz
kisiparos sajat cukraszipari termekeibal
1975-ben OnaIl6 kiallimst rendezett. Buda-
Ors ipartOrteneteben ez volt az elsa, cuk-
raszkeszitrnenyeket bemutat6 OnaIl6 szak-
ipari kiaIlims, amelyet a budaOrsi Miivel6-
desi Hazban rendeztek meg. (KIG)

J6kai M6r Miivelodesi Kozpont

A Szabadsag lIt 26. SZ. alatt talalhato
epiilet a teljes rekonstrukciojat kovetOen
nyerte el mai fonruijat. A MuvelOdesi Haz
1984. marcius 14-en, Jokai Mor nevet
valasztva, nevfelveteli iinnepseg kereteben
nyilt meg.1990-tol J6kai M6r MuvelOdesi
Kozpontkent ismert, gazdag muveszeti es
kulturalis elet szintere, s egyben a yarOS
nagyobb jelentosegii rendezvenyeinek a
helyszine. (54. aldol) (KIG)

Juhtenyesztes Budaorson a xvm sza-
zadban

"A nemesitesre legj6tekonyabb befo-
lyassal volt az 6budai koronauradalomnak
Buda-E6rs6n megtelepitett igaz spanyol
eredetu f6ki1ja, melly Marcopaib61 tetetett
ide. Ez a nyaj egyenesen Spanyolorszagb61
hajtatott be meg Maria Terezia alatt, s az
eskurial faj innen terjedt el a monarchia
t6bbi reszebe." -irja konyveben Fenyes
Elek.J6kai Napok Budaorson

Elsa alkalornmal1993. marcius 12-19
kozott keriilt sorra a Jokai Mor Muvelodesi
kozpontban. Az6ta minden 6vben megren-
dezik. (KIG)
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Jokivansagmondas
Az uj esztend6 kezdeten a telepilles la-

kosai szerencsekivansagokkal telitett mon-
d6kakka1, tobb s~as:zb61 cill6 versekkel
koszOntottek egymilst. Killonosen a fiatalok
igyekeztek elsOk lenni, mert a j6kivansagok
elmondasa egy kis zsebpenzt, illetve ne-
hany korty bort vagy pcilinkat jelentett
szamukra. A rokon gyerekek penzt vagy

edesseget kaptak ajandekba. (KIG)

, "'elmag..,...,
i ~ 8efedve
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Kabarok (Buda)6rson

Maga a sz6 lazad6t jelent. A kabarok
(kovarok) vegyes eredetii neptoredekek
csoportja, arnely kazarokool es mas, a ka-
zar birodalom ellen a IX. szazad elejen
fellazadt nepekbOl (alanok, kalizok, bolgar-
torokok stb.) alakult ki. Minthogy a ma-
gyarsag ezzel egyidoben lazitotta fliggeset a
kazar kozponti hatalomt6l, nMuk talaltak
menedeket. A kabarokat, illetve Mrom tor-
zsUket a magyarsag szervezte egy torzzse, s
ettol kezdve ok is erositettek a magyarsag
fegyveres erejet. A kabarok Mrom torzse
kozUl az egyik az Ors torzs volt. A kabarok
a XI. szazad vegere beolvadtak a magyar-

sagba.
Hogyan bizonyithat6 a kabarok jeleniete

Orson? Az elso adat varosunk Devere vo-
natkozik: Ors kabar torzsnev. Alapjaul az
6torok Ursi szemelynev szolgaI. A magyar
es a kabar torzsnevvel jelzett falvak mar
Szent Istvan okleveleiben elofordulnak.
Egyertelmii, bogy igen korai, mar a X. sza-
zadban letezett telepiilesekrol van sz6. E
telepiilesek torzsi neveiket kimutathat6an
nem a bennUk ell kozneprol, hanem az oft
lak6 vitezekrol kaptak, ami arra utal, bogy
a torzsi tudat fenntartasat ffikent a torzsffik
kiserete volt hivatva apolni. A torzsi hely-
newel jelzett falvakban jelen van az a
"harcos jobbagy" reteg, arnely a kes6bbi
idoben a varbirtokokon varjobbagy, az egy-
han birtokokon praediaIis Defies kepeben
jelenik meg. Magyarorszagon egyediil ez a

reteg es a l6fO tisztseget viselo agak nevez-
tek magukat de genere, illetve nem es ag
sz6val.

A tudomany igazolta tehat, bogy a
X. szazadban letelepitett katonai kiseret
falvai ezek; aze a kiserete, amely Szent
Istvan torvenyeiben mint kozepreteg, miles
szerepel. Nagy resztik nem kiserte aIlando.
an a fejedelmet. Kozilliik a jobbagyurak sajat
falvaikban a harcos jobbagyok a fejedelem
altai szamukra kijelolt falvakban rendelkez-
tek alland6 szallashellyel. A letelepites es
ellatas 2-3-5 szolgagazdasagra alapozott
stabilitasa lenyeges mozzanata volt az al-
land6 fejdelmi hadero kialakitasanak. A
letelepitett harcos jobbagy a helyi, mas
tOrzsbeli, esetleg mas etnikumu lakossag

elnyornasara szolgalt.(2. kep) (FI)

Kamaraerdo a xvm-XIX. szazadban

Kamaraerdo ujkori tOrtenetet kutatva
kideriilt, bogy csak kevesen mUlott, bogy
nem Kamaraerdo lett Pest es Buda "vigal-
mi negyede".

A torOk h6doltsag utan a racok, majd a
nemetek itt is felujitottak a mezOgazdasagi
kultUrat, de nagy teriiletet birtokoltak itt az
akkori pesti es budai polgarok is. Vendeg-
fogad6k epiiltek. KiilonOsen fellendiilt az
ide latogat6k szama az addig Nagyszombat
varosban mUkOdott egyetem Budara kolto-
zesevel. Az itt tanul6 ifjusag eloszeretettel
toltOtte ide jet a Kamaraerdoben.

A Kamaraerdo nev 1702. augusztus 8-an
tUnt tel eloswr, a budai telekhivatali konyv-
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1831. jimius 13-an a yarOS a terv mel-

lett foglalt allast. A resztvevok alacsony
s~ma rniatt azonban az tilest meg kellett
ismetelni. 1831. jimius 17-en viszont rruir a
terv ellen szavazott a testiilet. A fervet gr6f
Szechenyi Istvan is tarnogatta. Vegill is a
tobb olda1r6l tarnogatott javaslatra a valasz-

tott polgarsag 1838. februar 23-an adta

aldasat.
Az ido kozben mult, es az egykori

"vigalmi negyed" kezdett elneptelenedni.
Az 1843. szeptember 7-i arveresen egyetlen
vevo sem jelentkezett az itt meghirdetett
telkek vetelere. Az arvereseket besziintet-

tek.
Az id6 tUllepett Kamaraerd6n. Az er-

deklOdes a Svabhegy fele fordult. 1859-ben
irta Hunfalvy Pal, bogy Kamaraerd6t keve-
sell latogatjak, emiatt az ottani vendegl6t
mint elhagyottat emliti. Haeufler 1854-ben

csupan Kappel nagykeresked6 nyaral6ir61
tudott ezen a tAjon. (FI)

Kamaraerdo nevenek eredete

Val6szinilleg a Kanai erdo nevet fordi-
tottak a bekoltozO svabok a XVIII. szazad-
ban Kanaer Waldra, ezt ertelmesithettek
nevetimo16giavai Kammerwaldra, es ennek
magyarra val6 visszaforditasa reven kelet-
kezhetett a Kamaraerdo elnevezes. (FI)

bell. A budai hatarban a Peterhegy mogott
es a szekesfehervan orszagUt mellett fekvo
volgyet -mint a Kamara tulajdoruiul fenn-
tartott retet -a kamarai szolgalatban al16
huszilrok kaptak meg kaszaI6nak.

A XVIII. szazad vegere teMt Kamara-
erdo a polgarsag kedvelt kirandul6helyeve
valt. Mikor Alvinczy tabomok 1784 nyaran
evi 200 forintert berbe akarta venni oly
mOdon, bogy az erdoben kirandul6k szaba-
don jarhassanak es csupan a vadaszatt6l
tiltassanak el, a valasztott polgarsag elle-
nezte azt.

Ezzel szemben a budai varosi taruics
1784. jUlius 7-en a Helytart6tanacshoz inte-
zett felterjeszteseben mellette nyilatkozott.
A Helytart6taruics 1784. augusztus 2-an
kelt leirataban a dontest elhalasztotta; ko-
vetelte azonban, bogy a yarOS emeltessen
ott alkalmas faepiiletet, ahol a kirandul6k
etelt es italt kaphassanak. A budai varosi
tanacs 1784. szeptember I-jen megismetel-
te berbeadasi javaslatat es kozOlte, bogy
mar talalhat6 ott ilyen epiilet. A Helytart6-
tanacs ennek ellenere diszesebb epiilet
emeleset siirgette. A vendegfogad6 l787-re
elkesztilt. 1788. majus I-tol Rath J6zsef
berelte evi 60 forintert, kinek bor- es sor-
meresi joga is volt. 1795-ig volt az ove a
berleti jog. A j6 forgalomra mi gem jellem-
zObb, minthogy 1792-tol truir evi 101 forint
volt a megemelt berleti dij. 1795-tol Orczy
Mihaly az uj berlo, aki ezert evi 155 forintot
fizetett.

Az 1830-as evektol az erdo ertekesite-
sevel es egy villatelep kialakitasaval kezd-
tek itt foglalkozni, aIIlit az 1830. okt6ber
23-an tartott gazdascigi bizottmanyi iilesen
vitattak meg, miszerint a teriiletet hathol-
das parcellakban ertekesiteni kellene. ElsO-
sorban pesti vevokre szamitottak, hiszen a
vendegfogad6t is fOkent ok latogattak.

Kaptarkovek es kaptarfiilkek

Budaors es Budakeszi kozOtt a Kecske-
hegy eszaki lejtojen kiugr6 dolomitszikla
ail, amelyben a fiilkek talaIhat6k. A 60 m
hosszU, kelet-nyugati iranyban huz6d6
hatalmas sziklatomoon kilenc kaptarfiilke
talalhat6 igen rossz allapotban. Halavats
Gyula fedezte fel oket a mult szazad vegen.
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teben. Rendszeres resztvevoi voltak a helyi

iinnepsegeknek, az ifjusagi mozgalom
kiilonbozO rendezvenyeinek. Jelentos tarsa-
dalmi munkat vegeztek a telepiiles erdeke-
ben, mint pl. a Szabadsag uti arokrendszer
kialakitisakor a betonozasi munkakban.

Az alakulat 1977. 10. 29-en a budapesti

Posta Kabeliizem dolgoz6it61 csapatzasz16t

kapott, melyet a honvedelmi miniszter

kepviseleteben Daranyi Mikl6s vezerornagy
adott at. A muszaki zasz16alj munkatelje-

sitmenyenek legnagyobb szakmai elismere-
set jelentette az a jubileumi emlekzasz16,
melyet szamukra a Posta elnoke adoma-
nyozott 1 985-ben. Az alakulatot 1991-ben

megsziintettek, amelynek utols6 parancs-
noka Tokaji Geza honved alezredes volt. A

laktanyakomplex"Wllot tovabbi hasznositisra a
Honvedelmi Miniszteriumt61 a MAT A V
Rt. vette at. (KIG)

Kaptcirkoveknek nevezziik az olyan ter-
meszetes kozetbOl allo, vaItakoz6 magassa-
g\i, 1-16 meterre a terepbOl kiaIlo sziklavo-
nulatot, sziklaereszt, kUpot vagy ettol eltero
alakulatokat, amelyeken mestersegesen kia-
lakitott, vaItakoz6 nagysag\i fiilkeket, me-
lyedeseket talaIunk.

A kaptarfiilkek szerepet, funkciojat a
mai napig nem fejtettek meg veglegesen. A
leg\ijabb adatok leginkabb azt latszanak
igazolni, bogy osi pogany es kereszteny
vallasi celokat szolgaItak.

Pest megyeben tobb helyen talaIhatok
kaptflrkovek, kaptarfiilkek (Budai hegyseg,
Erd es komyeke, Visegrad stb.). (FI)

Katonai emlekek Budaorson

1. A budaorsi csata emlektablaja -

2. Az I. vilaghabor6 hosi halottainak em-
lekmiive -3. 1956-<>5 emlektabl3k -4. ll. vilag-

Mborus Hosi Emlekmii -5. Szovjet Hosi
Emlekmii -6. Magyar-nemet katonateme-
to. (KIG)

KaIvaria

A Kalvana-dombon all. Egy 1766-os

terkepen mar feltuntettek "Mons Calvaria"

felirattal. Maga a domb es az epitmeny-

egyiittes az akkori Budaors kozseghataran

helyezkedett el. A domb aljaban kapolna

allott, melytol spiralisan indult a keresztUt
a hegyteton alIa feszilletig, amely barokk

stilusu aIapon all. A fesziilettol jobbra a

Fajdalmas Sziiz, balra Biinbcina Magdolna
PUha meszkobOl faragott barokk szobra allt.
A keresztUt epiteset 1821-ben kezdte meg a

ramai katolikus egyhcizkozseg, teljes befe-

jezese 1851-ben tortent meg.
A stciciok fillkeiben egy-egy szep, a

stciciora vonatkozO relief volt elhelyezve.
Mara a reliefekbOl nem maradt sernmi, a

stciciak koziil majdnem mindegyik eltiint. A

Katonai belyorseg Budaorson

A Magyar Nepbadseregnek a kozsegbe
telepitett postai kabelepito miiszaki zasz-
16alja, 1964. aprilis 25-en alakult meg a
Posta es Tavkozlesi Miniszterium szakira-
nyitasaval es a Magyar Nepbadsereg Hator-
szagvedelmi Parancsnoksag epito- es mii-
szaki alakulatai szervezeteben.

Az MN 6050 fedoszamu alakulat a
Csata utca 1. sz. alatti teriiletreszen kialaki-
toft laktanyaban keriilt elbelyezesre. A
zaszl6alj szemelyi cillornanya a nepgazda-
sag erdekeben teljesitett katonai szolgcilati
feladataik ellatasa mellett szervezetten vett
reszt a kozseg (nagykozseg, yaros) kozele-
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KAlvaria feIujitasAra jott Ietre a Budaorsert
Alapitvany, amely tamogatasaval a heIy-
reaIIitasi munkak mar megkezdOdtek. (Fl)

KAroly kir8iy lit

A korabbi Marx Karoly ilt nevet on-
kormanyzati hamrozat aiapjan 1991. okto..
beT 16-t61 megszfintettek, es a budaorsi
csatilb61 vesztes felkent tilvoz6 IV. Karoly
magyar kiraIy emlekere Karoly kiraIy iltravaItoztattilk. 

(KIG)

Kalvaria-dombi kapoloa

A Kalvana-domb l<ibanai allt. Kreis Ja-
kab epittette 1817-beo, maca teljeseo szet-
hordtak. (FI)

Kana falu

A mai Kamaraerd6 terilleten egykor
volt telepiiles. A kAnai apatsag jobbagyfalu-
ja. A kanai apatsag e javadalma a
XV. szazad vegen a budavarl Nagyboldog-
asszony-templom plebanosanak a kezere
jutott. Maga Kana falu lakossaga ebben az
id6ben mar kipusztult, 1412-001 mar csak
egy kanai sztiletesu 6budai apacar61 maradt
fenn adat. A pusztasodashoz itt is hozzaja-
rulhattak a sz616k, amelyek a XlV-XV.
szazadban a varosi polgarok kezen voltak.

(FI)

Kechkekyvrs

Buda()rs()t 1282-ren "villa KechkelgNrs"
neven emliti egy oklevel a telki apatsaggal
kapcsolatbano

"Erzsebet kirillyne megerositi, hogy a
Telky-i Szent Istvan monostor apatj°a, Ja-
nos a Kechkekyvrs falu terl1leten leva
Peslev hegyen egy szolot, amely hataros
Izsep fiainak, Fabiannak es Demeternek,
valamint Perk fia Jakabnak szolojevel, a
buda-alsovarosi Sink fia Palnak 3 1/2
markilert eladjoao Az eladasnal Jelen volt
Lampert kurialista, Krachyn, Mogh es
Lorinc fia Peter Jobbagyoko " (FI)

Kanai kolostor

A kanai bences monostort 1140-1150
tajan Becse-Gergely nembeli Apa comes
alapitotta. A monostor birtokai a mai Ka-
maraerdo kornyeken, az akkori Nevegy
szomszedsagaban voltak. Egyes felteteleze-
sek szerint Horhi falu a kolostor jobbagyfa-
luja volt 1300-ig, annak elso okleveles
emliteseig. (FI)

Keresztelokut

A r6mai katolikus templomban talalha-
to. Piszkei voros marvanyb61 faragott orsos
talapzaton all. Voros marvanyt utanzo,
reszben aranyozott es faragott fa kUthazan
ajtok talalhatok, tetejen aranyozott facso-
port: "Jezus keresztelese" lathato. (FI)

KSpolna
A kapolna istentiszteletre szolg!il6 ki-

sebb helyiseg, neve eredetileg annak a
kopenynek a relet jelentette (capella),
amely Szent Martone volt, s amelyet meg-
osztott egy koldussal. A frank uralkod6k
ezt ereklyekent tiszteltek, s mar a VII.szd-
ban killon epi.iletben oriztek, amelynek
neve a kopeny ulan maga is capella volt.

(FI)

Kettos ad6ztatas

A torok korban a Buda komyeki falvak
-tobbek kozOtt Budaors is -torok reszrol
kincstari birtok, szultani vagy beglerbegi
haszbirtok Iett.

A teruIetroI azonban a magyar fOIdesfu
sem mondott Ie. A kincstar azon a cimen,
bogy e helysegek korabban a budai vagy a
visegradi kiraIyi vamak szoIgaItak, igenyt
tartott ad6jukra. Az I. Ferdinand aItaI ko-
tort beke alapjan a kesobbi 6budai urada-
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Kneidinger Andras

Kamarai terkepesz volt. 1760 es 1779
kOzOtt az orsza.g kulonbOzo teruletein dol-
gozott. 1777 n8-ban az Obudai uradalom-
ban tevekenykedett, amelyhez Budaors is
tartozott. Egy-egy helysegrol tobbfele ter-
kepet keszitett: az egyik az urberrendezes
elotti allapotot mutatta be -ezeket nero
sajat felmerese, hanem Coroni Samuel
1767-ben keszitett terkepei alapjan -, a
masik az Urberrendezest koveto aIlapotokat
rogzitette. (OL. Kamarai terkepek N°. 830.,
OL Kamarai terkepek N° 33-38., 40., 41.,
43-46.) (41. kep) (FI)

lorn teriileten a torok uralomnak szinte a
legelsO eveitol kezdve, egeszen Buda visz-
szavivasaig ervenyesfilt a kettos fOldbirtok-
las es a vele jar6 kettos ad6ztatas. A Buda
komyeki helysegeket magyar reszrol el'6-
szOr a kiraIyi kezen rnaradt Tata varahoz
rendeltek, majd annak eleste utan Koma-
rom varahoz. A kornAromi Burggraf szarn-
adasai szerint helysegeink a penzad6t el'6-
szOr 1569-ben fizettek a komaromi urada-
lornnak, a robotot azonban tovabbra is az
idokozben visszafoglalt tatai var szamara
teljesitettek. (FI)

Kite
Torok kori swymertek. 1 kile = 30 kg.

(FI)

Kiralypuccs
IV. Karoly kiraIy 1921 okt6bereben

t6rtent masodik visszaterese a hatalom
fegyveres visszaszerzese ce:ljab61 es a bu-
da6rsi csataval befejezOd6tt esemeny 6ssze-
foglal6 elnevezese. A csatavesztest koveto-
en a kiralyt csaladjaval egyiitt Madeira
szigetere szamUztek, ahol 1922-ben spa-
nyolnatMban elhalalozott. (KIG)

Kis Turbal

Torbagy egykori neve, napjainkban Bia-
torbagy resze. (FI)

Kisebb bucsu

A K6-hegyi kapolna felszentelesi tinne-
pen egy napig tart6 bucsut neveztek igy,
amely minden evben szeptember 8-a, Szt1z
Maria sziiletesnapja otani vasarnapra esett.
Ezen a napon a kapolnahoz is kormenet
indult, es ott tartottak meg a nagymiset.

(KIG)

Korcsolas Peter

1546-ban es 1559-ben a tOrOk ad60ssze-
irasok BudanaI emlitik Korcsolas Peter es a
budai papok majorsagat, amelynek egyik
oldala "a varas kulso reszevel, egy-egy
oldala Kanya-puszta es CsiJn-puszta hata-
raval, es egy oldala Eben-puszta (TOrOk-
baIint) hataraval szomszedos. " Az 1562-es

osszeirasb61 kideriil, bogy ez a majorsag
Horhi-puszta (ma Kamaraerdo egy resze)
volt. Birtokosai kozott szerepel Korcsolas
Peter, aki 1541-ig Buda torok kezre keriile-
seig budai tanacsos volt. (FI)

KijszOno level Budaijrs lak6it61 gr6f
karancs-berenyi Berenyi Erzsebethez
(1765-bol)

,,6 Exelenciaja es nagymeltosagu
Karancs-berenyi Berenyi grofnonek az
elhunyt nagymeltosagu. lstenben nyugvo
vasonkOi Zichy Miklos grof ozvegyenek. a
mi legkegyesebb asszonyunknak, altizatos
tisztelettel Buda-Eors kozseg.

Nagymeltostigit Nagyasszonyunk mindig
kegyes volt alazatos cseledeihez, akiket
gazdagon gyarapodni engedett, akit mi

Kisbir6

A falusi dobol6 masik elnevezese. (KIG)
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letekben 6vodat letesitettek, amely ma is
mUkodik. (KIG)

alazatosan tisztelunk es abban a remeny-
hen elunk, hogv tovabbra is igv lesz maid,
de most azt kell tapasztalnunk, hogv ve-
delmet, melyett alattval6inak eddig nyiJj-
toft, tovabb mar nem nyerhetjuk, mivel uj
urasagnak lettUnk alattval6i.

igv, Nagvmelt6sagu Gr6fno, ujb61 kife-
jezziik legmelyebb halankat. Hillasak le-
sziink eletunk vegeig, dicserni fogjuk, soha
el nem mul6 koszonetet mondunk.

Nagvmelt6sagu Gr6fnonek alilzatos es
engedelmes

Buda-E6rs kOzseg" (FI)

"Koszontif-szobor"

Budaors legkorabbi irasos emlitesenek
750. Mordu16jara emlekezteto, muveszien
megformalt noi alakot abrazol. A kezeben a
,,750 EV" feliratti tablat tart6 no szobor-
alakja Bajnok Bela szobraszmuvesz alkota-
sa. A Varoshaza haromemeletes epiiletet
oyez{) parkban talaIhat6. Felavatasara 1985.
aprilis I-jen tinnepelyes keretek kozott
keriilt SOT. Az avat6beszroet dr. Fehervary
Janos, a Varosi Tanacs elnoke tartotta, aki
hosszasan meltatta a Budaors nev elsO
emlitesenek idejetol eltelt 750 esztendo
kI1zdelmekben es eredmenyekben gazdag
tortenetet. (35. oldal) (KIG)

Kozepkori falvak Budaors kornyeken

Aronfolde, Nevegy, Kemecse, Kana,
Felkesz, Alkesz, Sasad, Eben, Torbagy.

(}'I)

KOzseghaza

A Fa utca (Szabadsag ut) 18. szam alatt
talaIhat6, a XIX. szazad kozepen epillt volt
uradalmi kocsma es vendegfogad6 epfilete-
hen miikOdott egy evszazadon keresztiil
Budaors kozseg egykori eloljf1r6saga. A
kozseghaza elkoltozteteset kovetOen az epfi-

Kozsegi loveszek

A kozsegi loveszek kialakult hagyoma-
nyanak pontos kezd6 id6pontja nem ismert.
A XIX.szd. utolso negyedebOl mar szOrva-
nyos adatokkal rendelkezUnk. A kozseg
egyfitteset jellemz6, azt osszefogo es olyan
hagyomanyt 6riz, melyben a fain sorozott
es katonai szolgalatra alkalmasnak tartott
rekrutili, ritkabb esetben egy-egy barati
tarsasag egy pinceben elbujva es demokra-
tikusan maguk komI, a legjobb 13 rot va-
lasztottak ki. N6s, ozvegy vagy elvalt fern
nem lehetett a loveszek kozott. A loveszek
(Schiitzen) "kozszolgalata" mindig rovi-
debb vagy hosszabb id6szakra szOlt, altaI a-
ban es attol fiigg6en, bogy a sorozastol a
bevonulasig mennyi id6 volt hatra. A love-
srek altaI megvcilasztott ftJ/ovesz (Vorschiitz)
lett a loveszek parancsnoka (ein Komman-

dant).
Feladataik a falukozOsseg egyfittes ren-

dezvenyeinek -vallasi vagy vilagi ese-
menyt61 fiigg6en -a kialakult hagyoma-
nyok szerint oszlottak meg, melyet min-
denki ismert es maradektalanul betartott.
Igy a loveszek rendfenntarto szerepe vissza-
fejlooott, elsorvadt. "Bevetesiikre", azaz

szolgalatba lepesiikre Ujevkor, Husvetkor,
Piinkosdkor, "Nagy"- es a "Kisebb" bucsUk
vasarnapjan a kala reggeli orakban a ha-
romszori advl6vesek leadasara, valamint a
kormenetek kiserete alatt keriilt SOT. A 10-
veszek mindeD esetben a rolovesz utasim-
sait kovettek, aki arrol mindig jelentest
adott a kozseg eloljarojanak vagy a pleba-
nosnak.

A kikepzes megszervezese a parancsnok
feladata volt. Kiemelt szereples vart rajuk
Husvetkor, amikor Nagypentekt61 a felm-
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Ko-hegy
A varost oyez{) hegykoszorU kozeppont-

jaban felmagasod6, 235 m magas kopar
hegy. Anyaga dolomit, tetejen szel, es6 es
jeg altaI formalt sziklak lathat6k, amelyek-
bell barlangok talaIhat6k. Budaors tobb
vallasi esemenye es epitmenye kapcsol6dik
e helyhez. (passi6-jatekok, Wendler-kapol-
na, kereszt stb.) (52. oldal) (FI)

madasi szertartas kezdeteig, amikor szent-
segimadas volt a templom egyik, kijarati
melyedeseben kialakitott szent simal, ahol

kalapjukon elhelyezett viragcsokorra helye-
zett kek swaggal diszitetten, ket lovesz allt
diszOrseget -orankenti valtassal. Urnapjlin,
a szentmise kezdeten mar oem volt ortaIlas,
a loveszek a templom bejaratinak ffihom-
lokzata elott, kettes sorban, labhoz tett pus-
kaval es arccal a templomajto fele fordulva
varakoztak.

A ffilovesz, a parancsnok reszt vett az
iinnepi szentmisen, aki az evangelium
felolvasasakor kiment a templomajtoba, a
puskak tolteset elrendelte es unelmutataskor
kardvezenylettel kiadta a "Salutl" (fJdvoz-
les!) vezenysz6t, melyre a tizenket lovesz
egyszerre es egyIruisutan Mrom lovest adott
Ie. A loves titan lecsereltek a kalapjukon a
kek swagot pirosra, majd a feltamadasi
kormenethez csatlakoztak ugy, bogy a
fOlovesz a baldachin elott haladt, es a love-
szek azt kiserve, annak ket oldalan 6-6
lovesz "Szijra!" helyezetben levo puskaval,
egyes oszlopmenetben lepkedtek. Ruhazatuk
fekete es iinnepi, kalap, zeke (lanker) kes-
keny barsony gallerral, szUk szaru csizma-
nadrag az ahhoz illo szUk szaru csiZIruival.

A loveszek igen hiresse valt disze volt a
kalapjuk hatso felere erositett, igen gondo-
san, faradsagos munkaval es koltseget oem
kimelOen elkeszitett csokor. Ez volt a
"Buschen ", mely sok szines viaszgyongy-
bOl es viaszviragb6l keszUlt csokor volt, de
disziteset meg az eletfa, a tuja agaival is

kiegeszitettek. (59. oldal) (KIG)

Ko-hegyi kapolna

A Budaors kozpontjaban levo K6-
hegyen allt.

A kapolnat Wendler Ferenc, a "ko-
hegyi remele" epittette 1855-ben. Istenfelo
ember volt, aki aImaban gyakran latta Sziiz
Mariat. 1847-ben, Peter-Pal napjan azt
almodta, bogy a Ko-hegyen egy csipkebo-
kor elott asott, es egyszerre miDden nyilo
rozsab61 Maria mosolygott fele, es minden
rozsa levelere ez volt irva: "En vagyok a

Szeploteleniil Fogantatott."
1854. december 3-an a K6-hegyre ment

es megjelolte a helyet. ,,1ft em/ekel aI/ilok
Marianak!" -mondta. A kovetkez'O tava-
szon a rokonok es az ismerosok segitsege-
vel munkahoz lattak. Eloszor utat epitettek,
mert oda meg a vizet is ugy kellett felhor-
daniuk.

Brunner Janos plebanos 1855. rruijus
5-en helyezte el a kis kapolna alapkovet.
IX. Pius papa szobrot kiildott a felszente-
leshez, mely Mariat abrazolta 12 csillaggal.
1855. oktober 15-en avattak fel a kapolnat,
amely egy ido utan kegyhellye vall. A hi-
vek ezrei kerestek rei. A ko-hegyi kapolna
koriilbeliil kilencven evig allott a hegyte-
ton. Koveit a II. vilaghaoom umn szethord-
tak. (14. kep) (FI)

Kiizsegi szolgak

Budaors kozseg eloljil.rosagan alkalma-
zott szemelyzet: a kisbiro es a ket hajdu.

(KIG)
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Chusdal, Cussal) kende birtoka volt kozvet-
lenill a honfoglalas utan Ors.
Halala utan torzset attelepitettek az orszAg
eszakkeleti reszere, bar a nernzetseg jelen-
t6s birtokkal rendelkezett a kora kozepkor-
ban Pilis es Pest megyeben. (6. kep) (FI)

Kutak Budaorson

A hajdani legelteto allattenyeszteshez
sok kilt kellett. Ezek nagy resze nehany eve
meg megvolt. Az allattenyesztest szolgal6
kozkutaknak nevfik is volt: Hutwat Brunna,
Dreimandl Brunna, Oksn Brunna, Ross
Brunna, Khua Brunna, Herrschofts Brunna,
Hoida Brunna, Gas Brunna, Schof Brunna,
Schof Prindl, Spozn Brunna stb. A termes-
kovel kirakott kutak mind 2 meter atmerO-
juek voltak. A kutak egyik oldalan faMI
kesztilt itat6valyu volt. A kutak kavaja is
faMI kesztilt. Eredetileg mind gemeskUt
volt. A kutakat a Zichyek keszittettek. Az
egykori kutak egyikenek maradvanyai a
Budakeszi uton ma is megtalalhat6k.
(44. aldol) (FI)

KO-hegyi kereszt

A Ko-hegyen evtizedeken keresztill al-
loti a kereszt. Az 1940-es evek vegen -

mint klerikaIis szimb61umot -eltiintettek
onnan. Megval6suIasa, uJooli feIallitasa ko~-
dakozlisb61 tortent, melynek avatasi tinnep-
seget 1995. jUnius 17-en tartottak, tobb
szaz fOg tomeg jelenleteben. (KIG)

KURIR-aut6buszok

A fOvarost Budaorssel OsszekotO KURIR-
aut6buszok jarata egy svaci maganvallalko-
zag kereteben indult meg 1929-ben, a bu-
dapesti VAmhaz tertol a budaorsi Uj utcaig
(a mai Kisfaludy utca) terjedo utvonalon. A
budaorsi vegallorruisr61 kiindulva a KURIR
Rt. a kozseg lakosai reszere alkalmankent
bel- es kiilf()ldi tarsasutakat is szervezett.
Az 1940-es evek elejen tevekenyseget be-
szfintette. (KIG)

Kurszan kende (? -904)

A honfoglal6 magyarok egyik vezeto
melt6saga volt. Kurszan (Cusa, Chussal,

A Kt5-hegy a ktipolnaval
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L,LY
LOveszek Budaorson

A Ioveszek csapata 13 fOboi aiit. A ve-
zenyIot" Vorschutz"-nek (eiolovesz, eisoIo-
vesz) neveztek. Egyenruhajuk: fekete kabat
barsony gallerral, vitezkoiiteses fekete nad-
rag, csizrna, bokretas fekete kalap, nagy-
penteken es nagyszombaton kek, illetve
Husvett6I Urnapjaig piros szalaggal. Un-
nepelyes alkalmakkor ok szoigaItattak a
diszorseget. Urnapjaig mindeD vasanap es
iinnepnapon a nagymise idejen a templom
elott aIltak. Evangeliumkor, Urfeimutatas-
kor es aIdaskor egy-egy diszlovest adtak Ie.
A mise ulan a sekrestye ele vonultak es
megvartak a plebanost, akinek a "V orschiitz"
eztjelentte: "Herr Hochwurden, wir haben
den Ehrendienst verrichtet!" -azaz: "Ple-
banDs ur, a rank bizott munk/1t elve-
geztuk!" Delutan, a vecsernye idejen ismet
a templom elott aItak. UtAna megint a
sekrestye ele vonultak es megvartak a pIe-
banost, aki ha athaladt soraik kozott, tiszte-
Ietere egy diszloves dordiilt eI, a rezesbanda
pedig razenditett. (59. oldol)

Lelkeszlak Budaorson

A Budaorson talalhato, teljesen dillede-
zO lelkeszlak alaprajza. A pirossal hi1zott
korbefuto vonal mutatja az lij paplak elhe-
lyezeset.
A tervrajzba irt jelolesek:
Balrol jobbra: -Lo- es tehenistallo -Udvar
-Kocsiszin es prespajta -PincelepcsO -
Kapu -Kert -A pap Ur szobaja -Eloszoba
-Az f1rvak kamraja -A konyha -A csele-
dek szobaja.
A tervrajz keszitoi Anton Joseph Oeschner
komuvesmester es Franz Xaver Hacker
acsmester.(23. kip) (FI)

Lelkigyakorlatok Budaorson

A lelkigyakorlatot Budaorson az Irgal-
mas noverek rendje honositotta meg. Azo-
kat eleinte a piliscsabai lazaristak tartottak,
kesobb BecsbOl erkeztek az eload6k. (Fl)

Leventecsoport Bndaorson

Budaors kozsegben a flwskolaban csak
flu leventecsoport volt. Csennely Geza tanit6,
levente fOOktat6 a sportlehetosegeket a
hannincas evek vegen atletikaval bOvitette
ki. A megyei versenyekre eljutott es ott j6
eredrnenyeket elerok koziil kiemelkedett
100 m-es sikfutasban, magas- es tavolug-
rasban Albecker Benedek, rovidtavfutasban
(200 m es 400 m) pedig Winkler Janos.

(KIG)

(FI)

Loveszek puskaja

1867M. 11 mm-es Wemdl egylovetii
Mtultolto karabely, melynek gerendely-
zaras szerkezte volt. Fo alkatresze a cso-
tengely iranyaban, a csohoz tartoz6 tokban
elfordithato hengeres kikepzesii gerendely,
amelynek palastjat a torltohorony szakitotta
meg. Az utoszeg a zartomoon haladt ke-

LOruskO JOzSef

OrvOS. 1842-ben jegyeztek rei, bogy a
faluban mUkOdott. (FI)
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resztiil, az elsiites a kakassal tortent, mint a
csappantyils eloltolto puskakfial. A tolteny
hossza 74 mm, a lovedek tomege 28 g es a
kezdosebessege 436 m/sec. A loveszek a
bevetesiikkor csak gyakor16 (vak) toltenyt
hasznaltak. Hordm6dja: haton viselheto
fegyver, ezert a puskaszij foglalvanykarikai
a fegyveren oldalt vannak. (KIG)

vesek, munkasok, iparosok voltak, akiket a
nemet nyelven torten6 enekles es a szinjat-
szas vonzott.

A 20-as evek elejen SzakaIy Matyas is-
kolaigazgat6, a k6ms jelenlegi vezet6jenek
edesapja a Lyra Dalkor kereten beliil szin-
jatsz6 csoportot alapitott. Abban az id6ben

ffileg komyekbeli rendezvenyeken szerepel-
tek.

Lyra Dalkor

Vezet6je SzakaIy Matyas. A k6rus celja,
bogy a mar-mar feledesbe merillt, a kor-
nyekbeli kozsegekben, valamint Budaorson
a kitelepites elott enekelt nepdalkincset
megorizzek az ut6kor szi1mi1ra.

A k6rus alapitasanak eve megbizhat6
adatok alapjan 1912. A vilaghaboru ideje
alatt sziinetelt a miikOdese, majd 1919-001
val6 a kovetkez'O adat arr61, bogy a k6rus
ujjaalakult. Alapit6ja Clementis Laszl6
iskolaigazgat6, kantortanit6; tagjai fOldmu-

A 30-as evek kozepetol a dalkor tagjai-
001 alakult szinjatsz6 csoportot Bat6 Geza
tanit6 vezette. Az 0 nevehez fuzOdik a hires
Passi6-jatekok rendezese.

Az 1940-es evektol a haborus helyzet
nem kedvezett a dalkorben kialakult szel-
lemisegnek, es ezert kenytelenek voltak

feliiggeszteni tevekenysegiiket.
A Mboru es a kitelepites utan a dalk6r

ujjaelesztesere nem volt lehetoseg. SzakaIy
Matyas 1983-ban szervezte ujja. (FI)
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Magyar-nemet katonatemeto

A II. vilaghaboru idejen Budapest kor-
zeteben, Eszak- es Kelet-Magyarorszagon
elesett kozel 15 ezer rnagyar es nemet ka-
tona exhumaIt maradvanyai kaptak melto
es orok nyughelyet az egykori PREKO-
tabor ternleten.

A temeto l1nnepelyes alapkoletetelere,
egy-egy magyar es nemet katona ujrateme-
tesere katonai tiszteletadas mellett 1996.
jUnius 27-en kernlt SOT. A magyar-nemet
katonatemeto alapkovet Erdos Laszlo ezre-
des, a HM HIM Honvoo HagyomanyorzO
lroda vezetoje es Hans-Otto Weber, a Ne-
met HadisirgondozO Nepi Szovetseg elnoke
tette Ie. A jelenlevok elott l1nnepi kosz6ntot
mondott dr. Otto-Raban Heinichen, a Ne-
metorszagi Sz6vetsegi Koztarsasag buda-
pesti nagykovete es Wittinghoff Tamas
Budaors yarOS polgannestere. Szalai Tamas
tibori lelkesz ezredes, a Magyar Honvooseg
evangelikus tibori piisp<>kenek helyettese
mondott imat az elesettekert, akik addig
meltatlanul erdok melyen, temetok arka-
ban, jeltelen vagy tomegsirokban voltak
vagy vannak elhantolva. (KIG)

mon-csoport (Kampfgruppe Simon) orszagli-
ton a Papa- Tatabanya-Zs3mbek-Biatorl>agy-
Budaors utvonalon es vasuton gyors iitem-
bell vonult Budapest iranyaba. Az orszag
tobb helysege, koztiik Szekesfehervar,
Bicske, valamint a budaorsi repiilcSter ma-
gyar katonai es csendcSri ercSi nem kaptak
meg Szombathelyi Ferenc vezerezredes,
vezerkarfcSnok parancsat arra vonatkoz6an,
bogy a bevonul6 Demel csapatokat baratsa-
gosan kell fogadni. A Bicske es Bia kozotti
vasuti szakasz kis hidja elott a Demel zasz-
16aljakat szaIlit6 szerelveny megallt es
miiszaki katonai a vasuti hidat felrobban-
tottak. Az odaerkezcS csendcSri kiilonitmeny-
nyel a vonat parancsnoka kozOlte, bogy
partizanok robbantottak es cSk most azokat
iildozni kenyszeriilnek. A vonat kimalhaza-
sa ut{m a Demel hadoszlop biztosit6 fedezet-
tel Bicsken, majd Budaorson at vonult

Budapest iranyaba.
Budaorson a helyi Volksbund vezetcSivel

pontositottak az utviszonyokat, es rnjeko-
z6dtak a budaorsi repiilcSter megkozelitese-
nek lehetcSsegeircSl, az ott allomasoz6 kato-
nai ercSkrcSl. A hadoszlop folytatta utjat, es a
belcSle kivaI6 kisebb harci csoportok a bu-
daorsi repiilcSter es objektumainak elfogla-
lasara indultak. Azonban az odavezenyelt
legvooelmi ruzer szakasz es karhatalmi ercS,
a magyar vadaszpil6tak es szerelcSk, vala-
mint a csendcSri kiilonitmeny tiizharcba
bocsatkozott a nemetekkel. Rovid tiizvalrns
ut{m a Demel harccsoportok tUierejet es
bekeritettsegiiket latva a magyar ercSk er-

Magyarorszag nemet megszallasanak
budaorsi vonatkozasu esemenyei

1944. marcius 19-en Magyarorszag
megszallasara keszillt Margarethe-I. telV
vegrehajtasaban Budapest elfoglalasat c61z6
akcio reszekent a Nyugat-Magyarorszag
hatarat atIep6 nemet csapatreszekbOl a Si-
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telmetlennek lattak a tovabbi ellenallast, es
a tiizelest besziintettek. A buda()rsi repiilo-
tel elfoglalasat k()vetOen, szinte azzal
egyidoben megt()rtent az elso nemet csapat-
szallito repiilogepek leszallasa is. (KIG)

Mayerboffer Adam (? -1747)

Epitesz. Watzendorfb61 szarmazott.
1733-t61 Budan paller. 1739-tol a budai
epitcSceh altaI kinevezett mester. 1744 k()rftl
a bud()rsi r6mai katolikus templom epitoje.
KivitelezO mestere az 6budai trinitarius
templomnak es kolostornak. A Zichy-csaIad
altaI gyakran foglalkoztatott epitesz. Nem
rokona a nagyhirii MayerhofIer epitesz
csaladnak. (FI)

Maria Egyesiilet

A Budaors kozsegben nevelkedo lanyok
mar serdulo korukt61 az irgalmas noverek
oltalma alatt nevelkedtek, melyet szigonian
a kereszteny hit szellemeben es vallasi
keretek kowtt folytattak. Felugyeleti.ik t61-
mutatott az iskolat befejezett lanyokra is,
resziikre Egyesilleteket alapitottak, melyek

negy tagozatot foglaltak magukba.
Az elsobe a mar felvett elso osztalyosok

tartoztak, tizeves korukban a masodik tago-
zatba keriiltek; tizenhArom eves kort61 a
kovetkezO tagozatba, majd tizenot eves
kort61 lephettek be a Maria Egyesilletbe.
Odatartozasuk jelekent tagozatuknak meg-
felelo szinu (feher, r6zssaszinu, wId es
kek) szalagot viseltek. A Maria Egyesulet-
nek sajat hirnzett zaszl6ja volt, melyet
mindeD nyilvanos aIkaIommal magukkai
vittek. Farsangkor es karacsonykor az egy-
let tagjai szindarabot adtak elo a leanyisko-
laban, ilyenkor mindeD latogat6nak bele-
pOdijat kellett fizetni, melyet az Egylet
javara forditottak. Az eloadott musorokat es
annak mindeD szereplojet az egyleti lanyok

jatszottak, meg abban az esetben is, ha
ferfiszerep volt a darabban, csak akkor
ferfiruMba bujtak. A kivaIasztott es elOa-
dott miisorszamok betanitlisat, a rendezest
es a diszletek elkesziteset is a noverek
vegeztek. (KIG)

Maria-lanyok
A "Noverek" vezette Maria Egyesiilet

tagjai az egylethez valo tartozasuk jelekent,
kek szalagot viseltek a nyakukban, melynek
eliilso reszet egy kis szentkepes erme diszi-
tett. A tobbieketol eltero, szelesebb szalagot
viselo Maria-lanyok a noverek tanacsad6-
inak szamitottak, es azt ezzel jeleztek. A
Maria-lanyok a vasar- es iinnepnapok del-
utanjait ajtatossagon (litlinian) toltottek,
amelynek a latogatlisa utlini idol a noverek
feliigyelete alatt toltottek el. Ezeken az
osszejoveteleken vallasos enekeket enekel-
tek, jatszottak es imlidkoztak.

A faluban rendezett tlincos rendezve-
nyeken oem vehettek reszt, a veliik valo
ismerkedes sok esetben csak a sztilok koz-
remiikOdesevel es segitsegevel volt lehetse-
ges. A hozzajuk valo kozeledes nehezsegei
ellenere szivesen vettek oket felesegiil, mert
igen vallasosak es szerenyek voltak.

Ha egy Maria-lany az eskUvojeig a Ma-
ria Egyesiilet tagja volt, akkor volegenye,
sziilei es az egyesiileti tagok jelenleteben
bocsatottak el a Maria EgyesiiletbOl. A
flatal part a templorni eskUvohoz tagtlirs-
noi kisertek egeszen az oltlirig. Ruhazatuk
ugyanolyan volt, mint a menyasszonye,
keziikben rozmaringagat vittek. Az eskUvoi
szertartas utan -meg a templomban -a
flatal asszonyrol iinnepelyesen levettek a
Maria-lanyokjelkepet, a kek szalagot.

Maria-lany halala eseten tlirsai keziik-
beD ego gyertyakkal es az egyleti zliszl6juk
alatt kisertek es helyeztek elhunyt tarsukat
orok nyugalomra. (KIG)
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Masodbucsu

A "Kiritog", a "Nagy bucsu" vasamap-
jAt koveto hetfOi nap a mAsodbucsU napja, me-
lyet "Nachtkiritog " neven terjedt el. (KIG)

Medhammer Gyorgy

Budai epitesz. Mayerhoffer AdAmmal
kozosen vezettek az 1738-1752 kozOtt epillt
budaorsi romai katolikus templom epiteset.

(FI)

Megenekles
A legenyek kozill az, akinek mar volt

kiszemeltje -de minden esetben a lany
nevnapjan -, tobb tarsaval osszefogva a
kivaIasztott lany ablakahoz mentek, az
ablakuveget megkopogtatva jelt adtak neki
es ott egy-ket dalt elenekeltek. Ha a lany
szivesen fogadta az eneket, akkor az ablak
racsain at kinyUjtott egy uveg bort, melybol
minden enekes fiu ivott egy kicsit, majd az
uveget kOswnettel visszaadtak. A meg-
eneklesek mas lanyoknaI is megismetloo-
hettek. A megeneklest kOvetoen a lanyt
hamarosan a fiUval mint udvarl6javal egytitt
lathatta a falu apraja-nagyja. (KIG)

l580-ban 100 db, rnajd l590-ben 200 db
rnehkas titan ad6ztak az orsiek. Csik falu-
ban l562-ben 25 db rnehkast jegyeztek be.
A torok h6doltsag titan a falu elneptelene-
dett, igy e tevekenysegr61 sern beszelhe-
tiink.

Az ujratelepitest kovet6en ujrakezd6dott
a rneheszkedes. Erre vonatkoz6an egy
l778-as terkeplap a Kneidinger-atlaszb61
kozOl erdekes adatot, arnely a csiki hatar-
reszt abrazolja. Jelezve van a rnai Galarnb-
lov6-terrel szernben, a rnai Nyugdijas-pihe-
n6kert helyen a rneheszet is (Bienen Garten
-Mehes). A Gfuller-rnappaban az epillet
abraja is rnegtaiaIhat6, a Csik(Choyk)-pusztai
uradalrni epiiletek kozOtt. (FI)

Meszaros Istvan

l69l-ben a Zichy-csalad kepvisel6je
-Meszaros Istvan nernes -Pest rnegye
kozgyillese el6tt tiltakozott, Inert a szorn-
szed lak6k el akart8k foglalni Csik, Keszi
es Ors pusztAkat. (FI)

Meszarosok litja

A r6mai korban a provincia hatara
menten osregi lit hi1z6dott egeszen Bics-
keig. Ennek egy resze lett a k6zepkort61 a
hires Meszarosok litja. Bud2.r61 a Meszaros
utcab61 indult es Nyugat fele k6zvetitette a
delnemet v8.rosok piacaira a kor Magyaror-
szaganak egyik leghiresebb kiviteli terme-
ket, a labon hajtott szarvasmarMt. A Me-
szaros utca a Val alatti Viziv8.ros egyik,
Dunara meroleges utcaja volt, ahova a
szarvasmarhakat a pesti reven at szaIlitot-
tak. A rendszerint Mrom napig tart6 orsza-
gos vasaron k6t6ttek tizletet a felhajt6k es a
nagykereskedok. Ekkor fogadtak fel a haj-
t6kat -a hajdukat -, aItalaban harminc
allatra egy szemelyt. A hajtas litvonalain es
a vasarhelyeken is kiterjedt legelok, itat6k

Mebeszet Budaorson

A meheszkedes a magyarok egyik osi
foglalkozasa volt. Bar fennmaradt adatunk
nincs arr61, bogy az Arpad-korban Budaor-
son a lakossag meheszettel is foglalkozott

volna -hacsak nem feltetelezziik a kapmr-

fillkek ecelu hasznosimsat -, de minden
val6sziniiseg szerint folyt a faluban me-

heszkedes.
Eiso emlekUnk -amely kifejezetten erre

vonatkoz6 adatokat tartalmaz -az a torok-
kori osszeiras, mely Ors falum vonatkozik
es 1546-ban keletkezett. Ekkor 5 db meh-
kas kerillt bejegyzesre. 1562-ben mar 150 db,
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eladhatatIan arufelesleg ertekesiteset (zold-
seg, gyiimolcs, kenyer, mez, szalonna stb.).
Rendszeres bevetelt biztositott a helyi bor-
termelo gazdak reszere, akik termesUket
eladhattak a oem eppen finom lelkUkrol is-
melt hajtoknak. (A hajtok kialkudott bereft
postaszolgalatot is vallaltak.)

Az orsi mesterek javitottak az itt halado
utasok szekereit, es meg legalabb szazfele
szolgaltatas teljesitesere kinalkozott leheto..
seg. Mindezen tevekenyseg szep jovedelmet
biztositott elodeinknek, akik ezert is ra-
gaszkodtak a nehez idokben is falujukhoz.

(Fl)

Miller, Candidas

A Zichyek 1734-ben berbeadtak juha-
szatukat Candidas Millemek. (FI)

Miller, Josephus

Chyrurgus (sebesz, felcser). 1775-ben
jegyeztek rei, bogy a faluban mUkodott.

(FI)

Miserend

A r6mai katolikus templomban kiala-

kult miserend a kovetkez6: reggel 7 6rakor

nagymise ( predikaci6val, egy 6ras); reggel
8 6rakor levente mise (fe16ras, 1945-ig,

utana csak kismise); reggel 9 6rakor kismi-

se (fe16ras); dele16tt 106rakor iinnepelyes

nagymise (egy 6ras, vasar-es unnepnapon);

delutan 3 6rakor kismise (fe16ras); delutan

5 6rakor kismise (fe16ras); este 6 6rakor

nagymise (predikaci6val) es este 8 6rakor

kismise (fe16ras). (KIG)

aIltak rendelkezesre. igy az aIlatok nem
sovanyodtak Ie.

A Meszaros utcab61 indulva a csorda
titja athaladt Kelenfoldon (vagy masik
neven Kis-Pesten), megkerulte a Szent
Gellert-hegyet, kOvetkezat "Sassad", NadaskiIt,
az Akaszt6-hegy, a Kanya-kapu. A Madar-
hegy olda1at enntve ertek ki Orsre, a ke-
sobbi Budaorsre. Az tit Orson a mill 40-es
busz vonalat kovette, majd a 88-as busz
vonalan haladt tovabb -kis elteressel a mai
Csiki-csardanal -Csik faluig. A legkoze-
lebbi helyek, amelyeket ismerunk: Bia,
Bicske, majd a ket Galla, Banhida, Kocs,
Nagyigmand, Bana, Bony, Gyor volt. Ezek
voltak az tit fo aIlorruisai, errefele hajtottak
szinte sziinet nelkill a csordakat, amelyek
atlag napi htisz kilometert tettek meg. A
mill iranyt61 kisse elter az tit, de Gyortol
kezdve egeszen a jelenlegi titvonalat koveti,
amennyiben inneD Abda, Magyar6var,
Rajka, Oroszvar, Kopcseny volt a tovabbi
sorrend.

A nagybani szarvasmarha-kereskedelem
a XIV. szazadban, Nagy Lajos uralkodasa
alatt kezdooott, amely folytatOdott egeszen
a XVIII. szazadig, amikor is Maria Terezia
vamrendelete veget vetett ennek a teve-
kenysegnek.

A Meszarosok titjan hajtott csordak
celaIlomasai fOleg a delnemet varosok pia-
cai voltak: Augsburg, Ntirnberg, MUnchen,
Regensburg, Ulm, Becsen keresztiil. Csak
Ntirnberg varosa a mohacsi veszig atlag 70
ezer szarvasmarhat fogyasztott el evente,
amely adatb61 kovetkeztethetiink a kivitel
mertekere.

Talan nem kellene kiilon reszletezni,
bogy milyen haiassal volt Orsre, bogy a
Meszarosok titja keresztiil haladt a falun. E
fontos tit biztositotta az itt termelt, mashol

Mithrasz

A r6mai birodalomban -Jokent a kato-
flak kozOtt -kozvetleniiI a keresztenyseg
elott elterjedt vallas megvcilt6 istene.
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1817-ben a Kamaraerdo imsakor ket
oltarkOvet talaItak, melyek egy helyi mithrae-
umbol szarmaztak. (79. oldal) (FI)

soran es rninden esetben a kialakuit ha-
gyomany szerint hajtottak vegre. Mozsar-
dorrentes neven is emlegettek a telepiilesen

(KIG)
Mord81y

A szazadfordu16n haszruilt nagykalibe-
ru, Lorenz francia 6ramiives altaI keszitett
eioitoitos 11 mm-es, vagy Kropacsek tipusu
Mtuitoitos 9 mm-es puska, melyhez a 1'6-
szert kfilon toitenytart6ban tAroitik, iIIetve
az evenkenti negy alkalommal a Iovesz a
kabatja zsebeben hordta. A puskak beszer-
zese kozadakozasb6I tortent, azok folyama-
tos kezeleset es karbantartasat a kijeloit
lovesz vegezte, melynek eIIenorzese a fOlo-
vesz feladata volt. A puska kezelesere a
Ioveszeket a helyi Ioveszegyesiiletben ke-
peztek ki. (KIG)

Mozik Budaorson

1. Steer~fele mozi; 2. Troll-testverek mozi-
ja; 3. Holle-fele mozi; 4. Krepuska-fele mozi;
5. Szabadscig Films7inhaz. (KIG)

Mozsardorrentes

Tobb, helytortenettel foglalkozo kiad-
vanyban szerepel, de forrasertekU adat el6-
talalasa meg varat magara. Feltetelezheto,
bogy az ujevi as az i1rnapi mordaIydorrene-
sekre vonatkozo "elhallasos" adattal van
dolgunk. A mozsaragyi1 ugyanis katonai
eszkoznek szamitott, melynek kezelese
ki.il6nleges kikepzettseget es hozzaertest
igenyelt. Annak beszerzesi k61tsege es
municios ellatasa meghaladta volna a k6z-
seg akkori teherbiro kepesseget. (KIG)

Mordalyliives
A k6zsegi 16veszek csoportja, vagy egy-

ket tagja altaI puskaval vegzett tevekeny-
seg, melyet kiil6nfele iinnepi alkalmak

Egykori budaorsi /oveszek (Schiitzen)
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"Nagy bucsu"

A templom felszentelesenek iinnepere
esett, mely minden esetben a romai katoli-
kus templom vedoszentje, Nepomuki Szent
Janos iinnepet -majus 16-at -koveto va-
scirnapon keriilt sor, melyet "Kiritog" meg-
iinneplesekent ismernek. (KIG)

Nagy Hilborn

Az I. viIaghaborut jelento kifeje~, amely
az abban resztvett katonak nyelvhasznala-
taban terjedt el, igy a harcokb61 vagy hadi-
fogsagb61 visszaerkezett budaorsi ferfiak
elbeszeleseiben, visszaemlekezeseiben is
siiriin elofordult. (KIG)

(FI)

Nagy TurbAI

TorokbAlint egykori neve.

Nagykozsegi jog Budaorson

A kozseg fejlooesenek iiteme, szemelyi
es tfJ.Tgyi feltetelei hozzaj£irultak Budaors es
a komyezeteben leva kisebb telepiilesek
kozigazgatasi szerveinek osszefogasahoz,
melyet a nagykozsegi rang adomanyozasa
is kovetett. Az erral sz6l6 oklevelet iinnepe-
Ires keretek kozott 1970. aprilis 4-en vette
at a Kozsegi Tanacs elnoke. (KIG)

N an a- Beszter nemzetseg

Varjobbagy eredetii nernzetseg, amelya
XIII. szazadban Orson, Berkiben, S6skUton
es Sasadon volt birtokos. (FI)

IV. Bela kiraly

Magyar uralkodo, akinek a yaros els6
okleveles emleket koszonheti 1236-001. Az
akkor meg ifju IV. Bela kiraly 1234-ben
elhatarozta, bogy Ors es Sasad egyMzakat
a Szent Gellert-egyhazzal egyiltt a ciszter-
ciek belakuti apatsaganak ajandekozza.

Errol az intezkedesrol Robert eszter-
gomi ersek 1236. augusztus 29-en kelt
oklevele tanuskodik. Az oklevel egy 1504.
januar IS-en kesztllt atiratban maradt fenn.
Az oklevel szerint az ersek hozzajarul,
bogy a kiraly az altala alapitott belakuti
apatsagnak adja a kelenfoldi Szent Gellert-
egyhaz patronatusat, tovabba a sasadi es
orsi kapolnakat. (IO. kep) (FI)

IV. Karoly kiraly (1887-1922)

IV. Karoly (Habsburg, Lotharingiai,
1887-1922) osztrak csaszar es magyar
kiraly (1916-1918). Az utols6 Habsburg-
uralkodo. Az I. vilaghaborus vesztesegek, a
nernzetisegi es tarsadaimi elegedetienseg
hatasara tobb sikertelen bekekotesi kiserle-
tet tett, proklamalta (kinyilvanitotta) a
Monarchia nem magyarorszagi reszeinek
fooerativ atszervezeset (1918), demokrati-
kusabb kormanyokat nevezett ki. 1918
novembereben lemondott Ausztria, majd
Magyarorszag ugyeiben valo reszvetelrol.
(Eckarstau-i nyilatkozat).

Ket izben is eredmenytelen kiserletet
tett a magyar troll visszaszerzesere. Ezek
koziil a masodik kiserlet varosunk hatara-
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epiiletenek falan helyeztek el a k()vetkezO
swveggel: ,,1946. JANUAR 19-EN INDill.T
EL AZ ELS6 KffELEPrr6 VONAT BUDA-
ORSR6L, AMELL YEL ELKEZD6DOTT A
MAGYARORSzAGI NEMETEK ELl)LDO-
lESE HAZANKB6L. E TABLA HIRDESSE
AZ ERINTETTEK SOK KESERUSEGET,
SZENVEDESET. NFJ.JIET KISEBBSEGI ON-
KORMANYZAT. BUDAORS vARos ONKOR-
MANYZATA 1996. JANUAR 19. -DEN AUS
~UDAORS 1M JANUAR 1946 VERTRIE-
BENEN UNGARISCHEN ZUM GEDEN-
KEN". (KIG)

ban hiusult meg. Ez volt az 1m. budaorsi
csata, 1921. oktober 22-24-en. Az Antant
ezek ulan Madeira szigetere szamUzte, ahol
spanyolnatMban megbetegedett es rovid
idon belill meghalt.

1991 oktobereben varosunkban emlek-
tablat allitottak tiszteletere. Nyolc gyermeke
komI a legidosebb fiu -dr. Habsburg Otto
egykori tronorokos -ma is koztiszteletben
allo aktiv koz6leti szemelyiseg. (FI)

Nemethy, Ignatius
Chyrurgus (sebesz, felcser). A faluban

miikOdott, 1788-ban hunyt el. (FI)

Nepomuki Szent Janos szobra

A Budapesti ut 48. szamu haz elott ail.
l852-ben aIlitottak rei. Anyaga puha mesz-
ko, Ritter Marton keszittette. 1992-ben a
Budaorsi Varosvedo Egyesillet felujittatta.
(16. kep) (FI)

Nemet Nemzetisegi Napok

ElsO alkalommal 1983 novembereben
rendeztek meg a budaorsi J6kai Muvelodesi
Hazban. Az6ta mindeD evben hagyomanyo-
san megrendezik. (KIG)

"Nifverek"

A PaIi Szent Vince Rend zardajaban
eta, rnintegy husz apacat neveztek igy, akik
a Mana-lanyok neveleset es tanitasat ve-
geztek a leanyiskolaban, valamint az 6voda
vezeteset is ellattak.A Husvet utani vasar-
nap (Fehervasamap) az eloszor aldoz6
gyerekeke volt. A templorni szertartas utan
a "noverek" vendegtil lattak az elsaaldo-
z6kat, szamukra finom es bOseges reggelit
keszitettek, melyet a zarda ebedlajeben
taIaltak rei. (KIG)

Nemet nemzetisegi tajhaz

A Riedl Ferenc Hel)1orteneti Gyiijte-
meny elhelyezeset biztosito regi svabhazb61
kialakitott epillet a Budapesti uton, s egy-
bell a Hel)1orteneti Milzeum (Heimat
Museum) otthona. (KIG)

Nemetajkuak kitelepitese Budaiirsrol

1946. janwir 19-en az orszagban elo-
szor, majd 1947-re is athUz6d6an Budaors
kozseg lakossaganak rnintegy 90 %-at kite-
lepitettek Nemetorszagba. A kitelepites
megkezdesenek 50. evfo!dul6jlin az egykori
kozseghliza fallin emlektablat lepleztek Ie.
A tibIa az egykori kozseghliza (majd ta-
nacshliza, ma a Szent Vince R6mai Katoli-
kus Ovoda es a Mindszenty J6zsef R6mai
Katolikus NtaIanos Iskola) S~ (It 18. sz.

Nyugdijasok kertje
A nagykozseg vezetese a torokbalinti es

a biatorbagyi \it elagazasaban a 88-as auto-
busz Csiki-tanya megallojanal, a regi Val-
inka-reten 1974.aprilis 30-an adta at a
telepUles idos lakosainak piheneset biztosi-
to Nyugdijasok kertjet, amely ma is nepsze-
ro. A tel bealltAval a nyugdijasok rendez-
venyeinek a Jokai Mor MuvelOdesi Koz-
pont ad helyet. (KIG)
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Oesner, Anton Joseph (1729-1796)

Kamarai komuvesmester, epitomester
volt. Resztvett a budaorsi kozepUletek adat-
felveteleben a XVIII. S7D. masodik feleben.

(FI)

Oklevel (Esztergom, 1236. augusztus 29.)

Robert esztergomi ersek IV. Bela kiraIy
keresere a belakUti egyhaznak adja a Sasad-i
Szent Andras-kapolruit es az Ewres-i Szent
Marton-kapolnat, Kelenfold dezsmajaval
egytitt. (Fl)

Oklevel (Veszprem, 1296. augusztus 1.)

A veszpremi kaptalan el6tt egyfel61 a
veszpremi ptispok, masfel61 Pal Vrs-i,
Myko Sasad-i, Miklos Chek-i es Janos
Kezu-i plebanosok megyeznek, bogy a
tizedet az esztergomi kaptalannak fogjak
beszolgaItatni, s igy a ptispok a felsoroltak-
kat szembeni pereben visszalep. (FI)

Oklevel (Esztergom, 1298. majus 9.)

Benedek veszpremi ptispok es a belakuti
apatsag kozott a tizedszedes joga miatt,
Lodomer esztergomi ersek rendelkezesenek
megfelelOen kijelolik az esktitarsakat: "P...
Wrs-i pap, Pal es Gytin Echy-i polgarok, Kezeu
Hench, Newee-i Tomils es SiJmuel. " (FI)

OkIevei (1243. augusztus 15 koriiI)

IV. Bela kiraly a belakuti apatsagnak
adott birtokok kozOtt feisorolja az Ewrs-i
Szent Mlirton-egyhaz -es a Sasad-i Szent
Andras-egyMz tizedet. (FI)

Oklevel (Veszprem, 1319. november 25.)

Istvan veszpremi ptispok tobbek kozott
Ferenc Sasag-i es Pal Vrs-i plebanosokat
kikozOsiti, minthogy az esztergomi ersek-
nek vetettek m~gukat ala, s az Vrs-i tized-
kertilet piispoki es kaptalani tizedet lefog-
laltak. (FI)

Oklevel (perugia, 1265. szeptember 13.)

IV. Kelemen papa meger6siti IV. Bela
kiraly es Benedek esztergomi ersek rendel-
kezeseit, koztUk art, bogy Wrs Szent Mar-
ton egyhazanak kegyUri es beiktatasi joga a
belakUti apatsagot illeti. (FI)

Oklevel -"Sasadi tizedper" (1320. szep-
tember 29-i irat)

»Istvan veszpremi piisp6k, heiybeli
6r6k6s ispa.'1 es kiralynei kancellar az
egyhazmegyejebe tartozo Segusd-i, Lueud-i,
Sasag-i, Wrs-i es Cheyk-i egyhazak papjait
meginti, mert nem fizettek meg a visitatio
cimen faro procuratiot, s az esztergomi
er,,'ek joghatosaga ala helyezkedtek, es az

Oklevel (pemgia, 1265. szeptember 17.)

BertaIan papai kaplan atirja IV. Kele-
men papa 1265. szeptember 12-i oklevelet,
amelyben tobbek koz6tt Wrs Szent Marton
egyhazanak kegyUri jogaban a belakilti

apatsagot megerositi. (FI)
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Wrs-i es Sasagi pedig ismetelten lefoglalta
a kef keriilet tizedeit is, ezert a megintes
uan kik6z6siti 6ket. " (FI)

Aruk-hoz jut, s azon at nyugat fele fordulva
j6 tavolsagra egy foldhatarjelig megy,
amely delrol a Kana-i egyhazat, eszakr61 a
Neuygh-t61 valasztj"a el. ezutan ugyanarra
haladva a Zeek nevu t6hoz vagy mocsarhoz
kozel, Neuygh es Kana kozti foldhatarjelig
halad. maid bemegy a Zek-ben s az abban
levo szeg kohatarjelig, amelytol keletre van
Neuygh, delra Kana. nyugatra Kemeche;
ezutan eszak fele az Azou nevu volgybe jut.
amelynek keleti feleresze Neuygh-hez, a
nyugati ele Kemeche-hez tartozik; ezutan
eszak fele az Aruk-ba jut, s azon at a szolok
kozott a Wrs-rol jovo uthoz, s azon atkelve
a Kesw-rol jovo utig megy, s azon is at-
menve a Kemeche hegye tovehez fir. s
emellett levo regi foldhatarjelekig, ame-
iyektol delre Kemeche. keletre van Neuygh;
innen kelet fele fordulva a Kezmezew me-
zonellevo foldhatarjelig jut, maid del fele
a Kalachwelgy nevu volgyhoz, egy igen
nagy foldhatarjelhez jut. amelytol keletre
van Sasad, Nyugatra Neuygh; maid fel-
megy a Mehhegh-re. s azon egy hatarjelul
szolgal6 al16 kohoz, maid errol lejon a
Sasad-ra vezeto uthoz a sasadi Szent And-
ras apostol temploma elott, ameiy utnak
keleti fele Sasad. nyugati Neuygh. s innen
a hatar visszater a kezdt5 hatarjelhez. " (FI)

Oklevel (Avignon, 1321. november 17.)

XXII. Janos papa utasitja a pecsi ptis-
pokot, folytasson Ie vizsgalatot Ferenc
Sasagh-i, Miklos Cheyk-i es Pal Wrs-i
plebanos ellen, akik az esztergomi ersek
joghatosaga ala vetettek magukat. (FI)

Oklevel -"Sasadi tizedper" (1321.
november 21-i irat)

" XXII. Janos papa, Laszlo pecsi pus-
p6kh6z. Mivel Pal Wrs-i, Ferenc Sasag-i es
Miklos Cheyk-i plebanosok egyhazmegye-
jiikb61 kiszakadva az esztergomi ersek
joghatosaga ala helyezkedtek, nem fogad-
jak Istvan, veszpremi piisp6k visitatiojat es
az erte lara procuratiot nem fizetik meg, a
papa a pecsi piispoMt bizza meg az iigy
elbjralasaval. " (12. kep) (FI)

Oklevel (1335. julius 6.)

I. Karoly kiraIy joviiharoja, bogy Wlweng
budai polgar leanyara, Margitra, Polyan fia
Peter felesegere hagyomanyozta Hwrhy,
Tarnok es Scenersebeth (Scenelsebet,
Zenthelsebeth) birtokait. (FI)

Oklevel (pees, 1322. majus 10.)

Laszlo pecsi piispak Pal Wrs-i es Ferenc
Sasagh-i plebanosokat XXII. Janos papa
1321. november 17-i es 27-i parancsara
megidezi, mert Istvan veszpremi piispakkel
szembeszegiiltek. (FI)

Oklevel (1326. marcius 14.)

A budai kaptalan I. Karoly kiraly febru-
ar 17-en kelt parancsara a pecsvaradi kon-
vent es Neuygh-i Andras fia Miklos kOzOtti
birtokperben elvegzi Neuygh es Sasad
hatirjarasat: "A hatar keletral kezdadik az
lit melletti kanel, amely Neuygh es Sasad
k6z6tt hatarjel. majd del fele a Budarol
j6va litig halad, s azon atkelve nagy tavol-
sagban del fele harom szoglethatarjelig
megy, amelytal keletre van Sasad. delre
Aronfewlde, nyugatra Neuygh. Ezutan egy

Oklevel (Visegrad, 1327. februar 4.)

"Miklos gyari, Csanad egri es Laszlo
pecsi ptispok6k bizonyitj"ak, hogy tobbek
koz6tt Wysegrad, Wrs, Cheyk, valamint a
Nagy-szigeten leva egyhazakat az eszter-
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gomi ersek jogtalanul foglalta el, s ezert a
veszpremi ptispok perbehivta, az ersek
azonban a fogott birak osszehivasat halo-
gatja. " (FI)

Oklevel (Avignon, 1340. majus 15.)

XII.Benedek papa megbagyja a csazmai
prepostnak, bogy a veszpremi ptispoknek
Wrs, Sasagb es Chek plebanosai elleni
pereben a fellebbezes kizarasaval hozzon
iteletet. (FI)

Oklevel (1346. junius 16.)

Buda varos hat6saga elott TOttOs, Wyssegrnd
varnagya, ajt6nal16 mester, minthogy fia
Mil6s Veydner Hanus leanyat, Katalint
felesegtil vette, 400 forint ertekii naszajan-
dekot ad. Hanus pedig Mzat, Cheek falu-
ban ket, Kereked szolohegyen pedig egy
szolot. (FI)

Oklevel (Buda,1347. december I.)

Csanad esztergomi ersek Janos veszp-
remi piispoknek Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebanosok elleni peret 1348. no-
vember 25-re halasztja. (FI)

Oklevel (Esztergom, 1349. majus 6.)

Janos gomori fOesperes, esztergomi hely-
nok Janos veszpremi piispoknek Mihaly
Vrs-i es Benedek Sasad-i plebanosok elleni
peret a kiraIy viss7~terte utani tizenotodik
napra (majus 28.) halasztja. (FI)

Oklevel (Esztergom, 1350. majus 6.)

Miklos esztergomi ersek Janos veszp-
remi piispoknek Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebanosok elleni peret Janos nap
nyolcadara (julius 1.) halasztja. (FI)

Oklevel (Buda, 1352. aprilis 18.)

A Budai kaptalan Adam Kezu-i, Lokos
Alba-i, Mihaly Wrs-i, Jakab Cheek-i, va-
lamint a szentjakabfalvi es a sasadi pleba-
nos keresere atirja a veszpremi kaptalan
1296. augusztus l-i oklevelet, amely szerint
Kezu, Wrs, Cheek, Fejeregy~ S~\iakabfalva
es Sasad tizede az esztergomi kaptalant
illeti meg, s a veszpremi piispok a nevezett
plebanosok elleni pertol visszalep. (FI)

Oklevel (Avignon, 1354. majus 13.)

Ylkanoi Peter papai kaplan es iigyhall-
gato Janos veszpremi piispok panaszara a
veszpremi, fehervari es pozsonyi prepostot
utasitja, hogy Mihaly Vrs-i es Benedek
Sasad-i plebanosokat a Szentszek ele idez-
zek. (FI)

Oklevel (Esztergom, 1349. julios 3.)

Az esztergomi kaptalan elatt Janos
veszpremi pfispok tiltakozik az ellen, hogy
Mihaly Vrs-i es Benedek Sasad-i plebano-
sok elleni pereben a csalfa pr6katorok
mesterkedesei kovetkezmenyekeppen okta-
Ian halasztasok tortentek. (FI)

Oklevel (1354. augusztus 24.)

A fehervari kaptalan Seyfryd pannon-
halmi es Henrik Pylis-i apat 1357. augusz-
ills II-en kelt felkeresere a veszpremi pus-
poknek Vrs es Sasad plebanosai elleni
pereben Istvan Kezy-i, Janos Pechel-i, Pal
Newegh-i Szent Jakab-egyhaz plebanosat
es masokat, mint tanUkat au~sztus 25-re
Tatara megidezte. (FI)

Oklevel (Esztergom, 1349. junius 2.)

Janos gomori fOesperes, vicarius, Janos
veszpremi piispOknek Mihaly Vrs-i es Be--
nedek Sasad-i plebimosok elleni peret Marton

nyolcadara (november 18.) halasztja. (FI)
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Oklevel (Buda, 1357. augusztus 11.)

Seyfryd pannonhalmi es Henrik Pylis-i
apat felsz61itja a fehervari kaptalant, hogy
Janos veszpremi pfispOknek Mihaly Vrs-i
es Benedek Sasad-i plebanosok elleni pere-
bell tanUkat idezzen meg es hallgasson ki.

(FI)

Cheyk-i Nikus e.S' Buda-i Meszaros Demeter
Wrs-i hospesek ellen a Vrs-i hegyen leva
szaliik dezsmajanak megtagadasa" miatt
inditott pereben -habar az alperesek
Zsigmond kiraly 1395. aprilis 29-i okleve-
let mutattak be -a dezsma tovabbi fizeteset
irja el0. (FI)

Oklevel -"Sasadi tizedper" (1365.
aprilis 4-i irat)

Bosquetoi Bernat papai iigyhallgat6
iteletlevele. Laszl6 veszpremi piisp<>k es
kaptalanja a papai kUria elott azzal vadolta
Adam Wrs-i plebanost, bogy 1358-ban
-vilagi hataIom igenybevetelevel -az
emberemlekezet 6ta a piispOki mensahoz
tartozo Also es Felso Kezew-i tizedeket a
sajat reszere lefoglalta. VI. Ince, majd V. 0r00n
papa rendeletere az I1gy az auditor ele ke-
roll, aki a felek altaI bemutatott oklevelek
es a kihallgatott tanUk vallomasarol kesziiltjelentes 

alapjan a tired 3/4 reszet a piis-
pOknek, 1/8-at a kaptaIannak, 1/8-at pedig
a plebanosnak itelte meg, akit az altala
szedett tobblet visszateritesere is kotelezett.

(FI)

Oklevel (1397)

Az esztergomi kaptalan 1397. evi
Canonica visitatio-jaban talalhato Pest
megyere vonatkozo adatok:

" Dunilntilli falvak: Damas, Barathy, Saagh
nevu fold, Sasad, Ewrs bortizede Zsigmond
kiraly rendelkezeseb61 az esztergomi kilpta-
lane, amelyb61 bizonyos reszt kap a pleba-
nos. Szabalyozott prepostsagok: Sambok,
Chewth. Apatsagok: Thelky, Wissegrad
melletti Szt. Andreas. » (FI)

Oklevel (Roma, 1400. majus 1.)

IX. Bonifac papa megerositi Zsigmond
kiraly ama rendelkezeset, amely szerint
Sasad es Wrs plebaniainak kegyurasagat az
esztergomi kaptalannak adta. (FI)

Oklevel (Buda, 1404. aprilis 4.)

Buda varos eloljarosaga elott KeszOi
(Kezew, Kezzew) Peter polgar adossagai
fejeben az ormeny (Armenus) Martonnak
adja sziiret idejeig Chek-i szollejet azzal a
kotelezettseggel, bogy az ott termett borat,
s esetlegesen magat a szOlot is csak neki
adhatja el. (FI)

OkIevcl (Fehcn'ar, 1421. augusztus 17.)

A fehervari kaptalan el6tt "Gyulai Ist-
van fia Mihaly -tobbek kozOtt -Horhy es
Tamok felereszet testveri szeretetbo/ aten-
gedi noverenek, Dwskow-nak, Somi Andras
fia Tamils felesegenek. " (FI)

Oklevel (Varad, 1390. szeptember 11.)

Zsigmond kiraIy Sasad es Wrs egyhazat
az esztergorni kaptalannak adja. (Fl)

Oklevel (ROma, 1391. szeptember 14.)

IX. Bonifac papa hozzajaruI, bogy a
gyer lakossagU Sasad es Vrs kegytiri jogat
Zsigmond kiraIy az esztergorni erseksegtol
elveve az esztergorni kaptalannak adja. (Fl)

Oklevel (Esztergom, 1396. februar 28.)

De Ponto Antal pilpai vicarius, sebenic6i
puspOk az esztergorni kaptalannak "Weres
Janos, Swcz Demeter, Pathkan Miklos,
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tovabb az emlitett hegyen lev6 fennsikon, a
hegyoldalban egy kis siksagon kef foldha-
tarjelet emeltek; mOjod a hegyre felmenve a
csucson van kef szegfoldhatarjel, amelyek
Eors-ot Sambok-tol es Anyas-tol valaszljoak
elo Innen a hegyr61 nyugat fele lej6ve az
oldalon kef foldhatarjelet emeltek, amely
nyugatrol E6rs-t, keletr61 Anyas-t valaszljoa
elo Majd ugyanarra kis tavolsagra menve
mas kef foldhatarjelet emelte, maid kis
tavolsagra ujabb kett6t, maid kis tavolsag-
ra 6jabb kett6to Majd tovabb az
Ahekenevthorokfeo helyen ismet kett6to
Majd delre egy hegy oldalan, volgy fellett
kef foldhatarjelet emelteko Majd kisse del-
nyugat fele elkanyarodva egy volgyhoz, es
azon atmenve egy hegyre megy, amelynek
oldalan kef foldhatarjelet emelteko Innen
ugyanarra, a hegy keleti oldalan kef fold-
hatarjelet emeltek. Ezutan del fele fordulva
atmegy a hegy nyugati oldalan, es a sz616k
fels6 vegenel kef faldhatarjelet emeltek.
Innen delnyugat fele kanyarodva k6haji-
tasra, sz616k vegen kef foldhatarjelet
emeltek. Ezutan ismet del fele fordul, es
atmegy a szol6k arkan es a sz616k fels6
vegen van kef f6ldhatarjel. Majd elkanya-
rodva, a szol6k mellett menve delnyugati
iranyban az emlitett hegyoldalban kef
foldhatarjelet emeltek. Innen visszafordul-
va del fele, a sz616k vegenel van kef fold-
hatarjel, ahonnan tovabbmenve a szanto-
foldek kozott kef foldhatarjelo MOjod ugyan-
arra egy kis valgyon atmenve es felmenve
a Berch-re, azon kef foldhatarjelet emeltek,
ahonnan ugyanarra jo tavolsagra a mez6n
negy regi szeghatart megujitottak, amelyek
Eors, Guthfolde, Sambok es Gyalafolde
terilletet valaSZljoak el. A kezd6 kef szegha-
tartol az utolso negy szeghatarig nyugatra
Ears, keletre .S'ambok terillete.11 (Egyes
feltetelezesek szerint az iratban szereplo

Oklevel (R6ma 1424. december 30.)

V. Marton papa utasitja a becsi piispa-
kat es a pannonhalmi apatot, bogy erositse
meg Zsigmond kiraIy ama intezkedeset,
amely szerint Wrs es Sasad plebaniak terii-
leten a tizedet az esztergomi kaptaIannak
kell megfizetni. (FI)

Oklevel (Buda, 1435. aprilis 24.)

Miklos buda-alsovarosi plebanos fel-
sz6litja Agoston pesti plebanost, bogy a
sasadi tizedper iigyeben "hallgasson ki
tanukat, t6bbek k6z6tt Tekelrol Istvan
Lorincet, Wrs-rol Lorinc fla Gaspart"
Zenthe Imret es Bethes Matyast, Sambekrol
Balazst. " (FI)

Oklevel (Budaiirs, 1437. junius 30.)

Bathori Istvan orszagbiro bizonyitja,
bogy az esztergomi ersek es Marothi Janos
fia Laszlo kOzOtti perben Budaors, Zsambek
es Anyas kozti hatart a kovetkezo mOdon
jartak meg. "Eors eszaki reszen a Les-hegy
nevii hegy keleti oldalan, a Zamor-i neme-
sek foldje mellett kezdodik, ahol kef foldha-
tarjelet emeltek; innen delre a hegyoldal-
ban kis tavolsagra kef foldhatarjelet emel-
tek. lnnen ugyanarra, az Eorsrol Eszter-
gomba menD ut mellett kef foldhatarjelet
emeltek; es atmenve az ulan a hegyoldalba
menve egy erdo mellett kef foldhatarjelet
emeltek; maid ugyanarra az erdon at kis
tavolsagra egy filves ut mellett a Kenderes-
volgyfo nevii helyen kef hatarjelet emeltek.
Majd ugyanarra, az erdoben a Kenderes-
volgye fele kef foldhatarjelet emeltek.
lnnen delnyugat fele kanyarodva az erdo-
bOl, a Kenderes volgybe menve kef foldha-
tarjelet emeltek. Inn en ugyanarra a
Thomakozolapissa-hegyre megy, s annak
oldalan kef foldhatarjelet emeltek, maid
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Ors nero Budaorssel, hanem a Zsambek
mellett fekvo ugyancsak Ors -ma Felsoors
-nevii kozseggel azonos. A szerk.) (FI)

Orgonahaz
A romai katolikus templom egyik disze.

Faragott es reszben aranyozott fa, volutas,
tobbszOrosen tort vonalu parkanyzatan
aranyozott, zeBell> puttoszobrocskak lo'itha-
tok. Nagy reszben a rokoko korb61 szar-
mazik. (FI)

akkor kernl fel a zaszl6 az arboc csucsara,
ha az elvesztett ternleteket Magyarorszag
visszakapja. Eredeti funkci6jat 1944-ig latta
el. A faragott kokeritest a szovjet hosi em-
lekmiinel hasmaItak reI, az arb6crudat
elt11zeltek.1946-ban valakik az oszlop elo-
lapjan levo koronas nagycimer angyalos,
dombormiivi kofaragasat kivestek, abbOt
csak a kiscimerpajzs maradt meg.

Az ernlekmiitalapzat ele egy kiegeszito
lapra 1994. okt6ber 23-an 1956-os ernlek-
tablat helyeztek el. Az orszagzaszl6s es az
I. vilaghaborus emlekmiivet faragott koves
tart60szlopok koze beepitett kovacsoltvas
diszkerites ovezi. (KIG)

Orszagos Nemet Emleknapok Budaorson

Az emleknapok esemenysorozata 1996.
jimius 7-9. kozott keriilt megrendezesre,
melynek kereteben barati talaIkoz6kra es
meltosagteljes megemlekezesekre keriilt
sor. Kiemelt rendezvenye volt a Magyaror-
szagi Nemetek Orszagos Onkonrninyzata-
nak dontese alapjan a magyarorszagi nemet
nernzetisegii lakosok 1946-1947-es kite-
lepitesere emlekezteto orszagos emlekhely
alapkovenek letetele a Budaors Otemetoje-
hen. (KIG)

Osztapenko kapitany

Ilja Afanaszjevics Osztapenko szovjet
kapitany (szazados) a 3. Ukran Front pa-
rancsnoksagan parlamenteri megbizatast
kapott es annak vegrehajtasa celjab61 Bu-
daorsre iranyitottak. OsZtapenko kapitany
es tarsai (Orlov fohadnagy es Gorbatyuk
torzsormester gepkocsivezeto) kisereteben,
1944. december 29-en reggel feher zaszl6-
val ellatott katonai terepjar6 gepkocsival
indultak el a fovaros iranyaba. Rovidesen
elertek a nemet vedelem biztositasi ovet
(Gazdagret, Galgenberg, Ormezo Budaors
fele eso lejtoin), majd annak peremvonalat
(Sasadi ut, Kelenfoldi-palyaudvar, Sas-
hegy vonal). OsZtapenk6t a Gellert-hegy
alatti nemet hadosztilyparancsnoksagra vit-
tek, ahol atadta az ultimatumot tartalmaz6
boritekot. Kozel egy 6ras varakoZtatas utan
felbontatlanul visszakapta a boritekot, majd
tarsaval egyiitt visszakisertek a nemet vooe-
lem peremvonalanal hagyott gepkocsijukig.

A szovjet aIlasok fele haladva, a nemet
biztonsagi ovezetet elhagyva, az un. senki
foldjen -kb. az egykori APENT ARt. epii-

Orszagzaszlo Budaorson

A budaorsi romai katolikus templom

kertjeben talalhato ernlekmiimaradvany a

trianoni bekeszerzOOes kovetkezmenyekent

elvesztett teruletek visszaszerzeset celz6, a

Mkerevizio gondolatat fenntarto es az or-

szagszerte epitett ernlekmuvek rnintajara

keszillt, valamikor .1929 es 1934 kozOtt.

gem az ernlekmu tervet elkeszito szemely,

sem a faragott zaszlorudat keszito es az

aIlarni lobogot hirnzok nevei egyelore meg

nero ismertek. A budaorsi komuvesmeste-

rek es kofaragok keze nyomat viseli, felepi-

tesenek penziigyi es anyagi kiadasait a

kozseg lakosainak adakozasabol fedeztek.
A cimeres aIlarni zaszlot csak felig

vontak reI, mely azt jelkepezte, bogy csak
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tes vegleges megsziintetesere csak 1980-
ban keriilt sor. (13. kep)

A magyarorszagi Orszagos Nemet
Nernzetisegi SzOvetseg es a yarOS Onkor-
manyzata az otemeto Kegyeleti Parkka
torteno atepitesehez, illetve kialakitAsahoz
hozzcijlirult, mely munkalatok megkezdod-
tek. A temetot 1956-ben hasznaltak utolja-
fa. A yaros tehat meg kivlinja orizni ezt a
ritkasagszamba meno tortenelmi emleket.
A1ljon itt egy szakertoi velemeny, Lovei Pal
muveszettortenesz javaslata 1997 -bol:

"A budaorsi Otemeto siremlekeinek
tulnyom6 tobbseget a XIX szazad masodik
feleben es a xx. szazad elso feleben allitot-
tak. A legkorabbi a XVII/. szazad utols6
negyedebol es az 1820-as, 1830-as evekbol
szarmaz6 tucatnal valamivel tobb, keso
barokk. illelve klasszicizal6 stilusban ke-
szalt sirko torteneti es miiveszettorteneti
szempontb61 egyedileg is jelentos erteket
kepvisel es vedelemre erdemes. mint a
Buda-kornyeki kofaragas egyeni izii alko-
tasai. az orszagszerte elterjedt alaptipusok
helyi jellegzetessegekkel gazdagitott valto-
zatai. Emellett azonban az egesz temeto
kepe oiyan hagyomanyos. meg a XIX sza-
zadrajellemzo kepet mutat, amelyhez ha-
sonl6 a katolikus temetok kOzott orszago-
san is ritkasagszamba megy. A temeto
kepet a hagyomanyos. talpas kereszttel
koronazott sirtablak ismetlodo ritmusa,
ugyanakkor emlekrol emlekre kalonbozo
reszletformilinak gazdagsaga hatarozza mfg.

A budaorsi Otemeto egesz teraletet. a
kiipolnaval, a temetokereszttel es a fobeja-
rat kapuszarkOveivel egyiitt miiemleki vede-
lemre javaslom. ezen belal a dokumentaci-
6ban egyenkent leirt sirkoveket egyedi
vedelemre is erdemesnek tartom. »

letenek magassagaban -celzott aknatiizet
kaptak, melynek eredeterol meg ma is vitak
fol)1lak. Osztapenko kapitimy azonnali halalat
a hataba rur6d6 repeszdarabok okoztak.
Tarsainak sebesiilten is sikeriilt az utmenti
arok vedelmet kihasznalva visszajutniuk

sajatjaikhoz.
Osztapenko kapitany holtestet szovjet

felderitok hoztak ki a mzvonalb61, majd
december 30-an katonai tiszteletadassal,
Mrom masik szovjet tiszttel egyiitt eltemet-
tek a romai katolikus templom kertjeben,
az orszagzaszlo emlekmii mellett. Kesobb a
lepelbe boritott holttesteket exhumaltak, a
budaorsi repiiloterre vittek, ahonnan repii-
logeppel Szovjetunioba szallitottak. (KIG)

6budai uradalom

Az 6budai uradalom Obuda, Szentendre
es Zsambek mezovarosokat; Bekasmegyer,
Bogdan (Dunabogdany), Budakeszi, Buda.
ors, Monostor (Szigetmonostor), Perbal,
Szanto (pilisszant6), Totfalu (Tahitotfalu)
es Tok falvakat; Bolgarfalu, Csik, Kissing,
Szentpeter, Tah, Torda es Varad pusztakat
foglalta magaban. A csaknem nyolvanezer
magyar holdas nagybirtok teljes egeszeben
a Duna jobb partjan, illetve a Szentendrei-
szigeten terillt el, a tortenelmi Pilis varme-
gyeben, amely a XVII. szazadt61 kezdve az
egyesiilt Pest-Pilis-Solt varmegye pilisi
jarasat alkotta. Foldesurai 1659-1766-ig a
Zichyek voltak. (FI)

6temeto (Alter Friedhof)

Budaors mai legregebbi temetojet 1755-
bell szenteltek rei. Az oft talalhato legre-
gebbi sirko az 1782-ben meghalt Mertinger
Jozsef plebanose. Ez egy homokkobOl ke-
sziilt, diszes, szep sirko. Az utols6 temetest
1956. oktober 27-en tartottak, de a temette- (FI -KIG)
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Onkentes rendoriik

A Budai Jarasi Rend6rkapitafiysag ira-
nyitasaval evtizedeken keresztiil a helyi
rend6r6rs hivatasos a1lomanyanak nyiljtot-
tak nagy segitseget. Ket csoportban 20-22
f6 teljesitett kiilonooz6 kozbiztonsagi es
kozrendeszeti szolga1atot. Kiemelked6en
vegzett mUllkajukat tobb esetben magasabb
szinteken is elismertek. A politikai rend-
szerva1tozas idoszakaban befejeztek miiko-
desiiket, hasonlo feladatokkal, polgarorseg
alakult, amely csak rovid ideig miikodott.

(KIG)

manyaikhoz hiven a helyi egyesulet tagjai
lelkiismeretesen gyakoroltak, tevekenyse-
giik ertekeleset kozgyiilesi jegyzokonyveik
orzik.

Kettos iranyit<is alatt -belugyminiszteri
es tanacsi (ma onkormanyzati) alarendelt-

segben -tenykednek. Hatekony megeloz6
es felvilagosito tevekenysegiik eredmenye-
kent keves a lakastiizeset, az elofordult
erdotiizek, belvizveszelyek sib. eseten azok
elharitasaban sikeresen resztvettek. Jo
egytittmUkOdest alakitottak ki Budapest XI.
kerilletenek tiizoltosagaval, akik -ha baj
van -nehany perc alatt megjelennek a
riasz1as helyszinen.

A helybeliek azonban soha nero vettek
konnyelmiien feladataikat a biztos hatter
tudat<iban. Felkeszilltsegiikr61 altalaban a
jarasi tiizolto versenyeken adtak szamot,
ahol pl. a felnott csapat 1976-ban elso
helyet, az ut<inpotlas tiizoltok pedig negye-
dik helyezest szereztek. A Budaorsi Onken-
tes Tiizolto Testiilet nevet 1975-ben hivata-
logan is megerOsitettek. Parancsnokuk hosszU
evek ota Berdo Ferenc tiizolto 6magy.

(KIG)

Orokmecs

A rarnai katolikus templomban lathata.
Eziist, gerezdeski1pos, alsO es felsO resszel,
hArom tortvonalu, fiilen atffiZOtt, trebelt
fiizerrel. HArom vert eziist lancon fiigg.
Kiemelkedo es ritka XVI. Lajos stilusu
otvostArgy, pesti varosjeggyel. I. L. mester
muve, 1770 komI alkotta. (FI)

Onkentes Tiizolto Egyesiilet

1889-ben alakult, mint Budaorsi On-
kentes Tiizolto Egylet. A Testiilette valasat
hirdeto himzett selyem zaszloja 1929-ben
kesziilt, melyet ma is a Tiizolto Szertar
orszobajaban oriznek. A zaszlo bal odalan a
szines selyemmel mmzett szOveg: "ISTEN-
NEK DICS6SEG, EGYMAsNAK SEGlT-
SEG", rajta egy letra, tiizoltosisak es ket
keresztbetett csakany abraja lathato. A
zaszlo jobb oldalan pedig szinten szines
selyemmel mmzett szOveg "Buda6rsi On-
kentes Tiizolto TestUlet 1889 -1929" es a
tiizoltok voooszentjenek, Szent Floriannak
mmzett allo alakja talalhato.

Az Onkentes Tiizolto Egyesfiletnek at-
lagosan 10-15 tagja van. Korszeriinek tar-
tott gepeik 1974-re elavultak es komoly
felujitasukra, bovitesUkre csak Bretzfeld
testvervaros segitsegevel volt lehetoseg. A
kedvezOtlen koriilmenyek ellenere hagyo-
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1546-ban Szinan Bajraktar csausz bir-
toka volt, es csupan 2000 akcse jovedelem-
mel jegyeztek be. Ezutan azonban 1559-ben
mar 49336 akcse, 1580-ban 40000 akcse,
1590-ben ugyancsak 40000 akcse. Jelentos
jovedelmei miatt Ors folyamatosan a budai
pasak Mszbirtoka volt.

1596. aprilis 6-an ejjel telepitette ki
PalfIy Miklos esztergomi varkapitany a
lakossagot az Esztergom es Ersekiljvar
kozOtti teriiletekre. 1607-ben az orsiek
visszatertek ugyan a kitelepitesbol, de ira-
sos nyom nem maradt fenD arra vonatkozo-
an, bogy korabbi falujukban telepedtek
volna Ie. (71. oldal)

Meg kell emliteni meg a korral kapcso-
latban, bogy a hodoltsagi telepilleseknel
szokasban volt a kettos adoZtatas. Torok
urain kivill Ors adozott a komaromi varnak
is. Egy 1592-es osszeiras szerint Szent
Gyorgy-napkor 16 forintot, Szent MiMly-
napkor 16 forintot es egy torok szonyeget
voltak kotelesek beszolgaltatni az orsiek
Kornaromba. (FI)

1562 ~ 1590
30 kile

60 kile
550 pint
? ?

5000 pint
?
?

1000 pint
5500 pint
?
?

8500 pint
500 akcse
250 akcse
250 akcse
250 akcse
150 db
198 db
40 akcse
50 akcse
100 akcse
50 akcse

400 akcse
?
?
?
100 db
100 db
228 akcse

400 akcse
?
200 db
236 db
228 akcse

1850 akcse
260 akcse
460 akcse

5 db
15 db

542 akcse
60 akcse
250 akcse

Ors
Kabar torzsnev. Alapjaul az 6torok Ursi

szemelynev szolgaIt. A X. szazadban tobb
tagjukat telepitettek varosunkba. Innen
szannazik a (Buda)Ors helysegnev.

1596-ig folyamatosan lakott heir volt..
Mig 1546-ban meg csak Mrom ad6z6lako-
sat imk ossze, 1559-ben mar 36 bekolto-
rott csaladfOt, 26 n6tlen fiut es egy n6tlen
testvert vettek nyilvantartcisba.

Jovedelmei szO16b61 es az abbOl keszi-
tett borb61 szarmaztak, akArcsak Csik falu
~ FeljegyeZ1ek, hogy 1562-ben, am1kor a
SzOl6k nagy resze nero volt muvelve, az itt
el6k szazezer liter bort termeltek. Jelent6s
volt a bilza- es az egyeb gabonatermes.
Termeltek lent, voros- es fokhagymat. A
kozsegben vag6hid is tizemelt. A mehesz-
kedes is j61 jovedelmezett. Az apr6allat-
aIlorruiny sajat fogyasztcisukat b6segesen
biztositotta. Jovedelmei a kornyezO kozse-
gekkel osszehasonlitva a legmagasabbak
voltak, els6sorban a szOl6muvelesnek ko-
szonhet6en.

Ors falu gazdasagtorteneti adatai

Ad6(qjtak' 1546
biIZAtized
kevert tized
musttized
sajM maguke
budaiake
csepelieke
tokolieke
a killbirtokoseval egyfitt
a templom szillilje
Kis Alberd szillilje
Palfi Petre szillilje
Benei (?) Ferenc szillilje
mehkasokszama
sertesek szama
vag6hidiilletek
lentized
voroshag)1na- es fokhagyatized
templomad6
szena- es t11zifaad6
menyasszonyad6 es hord6ad6 egyfitt
birsligpenz 10 akcse 250 akcse

(FI)
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(FI)
Gellerd nos; Farkas Mihal nos; Vas Gyorgy
nos; Vas Gergel nos; Kerepes Pal nos;
Gonda Istvan nos, fia Gergel notten; Too
Janos nos; Vas Lorinc nos, fia Marton
notten; Krisztan Janos nos, fia Istvan not-
len, fia Petre notten; Nagy Antal nos, fia
Andras notten; Szalai Gergel nos; Pasztor
Mihal nos; Dinooi Matias nos, fia Gaspar
notlen.

Ors lak6i 1546-ban

Barom csaladfOt irtak ossze, akik nev
szerint az alabbiak: Koros Gyorgy, CsemOd
Andras es ()don Tomas. Az 1559. evi osz-
szeiras szerint mindhftrom meghalt. (FI)

Ors lak6i 1559-ben

Egy korabeli, 1559-es torok osszeiras
nyi1jt lehetoseget az akkor itt elt elOdeink
nev szerinti felsorolasara. Nevek kovetkez-

nek, csaladfOk, testverek, nagykorU fiugyer-
mekek nevei. Az iras nem emliti az ad67i1s
szempontjab61 nem mervad6 asszonyokat
es kiskorU gyermekeket. Bati Orban nos,
fia Tomas notlen; Kis Andras nos; Gonda
Anbrus nos, fia Janos notlen, fia Mate
notlen; DinOdi Ferenc nos; Nagy Ferenc
nos, fia Janos notlen; Kis Matias nos; Ohaj
Mate nos, fia Simon notlen, fia Petre not-
leD; Kis Pal nos, fia Marton notlen, fia
Istvan notlen; Karos Imre nos, fia Istvan
notlen, fia Petre notlen; Csontos Marton
nos, testvere Gyorgy notlen; Nikos Elias
nos, fia Bertalan notlen, fia Janos notlen;
Too Gyorgy nos, fia Lukacs notlen, fia
Anbrus notlen, fia Benedek notlen; Vas
Andras nos, fia Benedek notlen, fia Elias
notlen; Nagy Balazs nos, fia Gal notlen;
Kis Borbas nos; Varga Balazs nos; Veres
Pal nos, fia Anbrus notlen; Szalai Tomas
nos, fia Janos notlen; Lacki Antal nos;
Budai Mihal nos; Lacki Istvan nos; Forgacs
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! [Q] A XVI.OZ8.ad vego. ..

(C)A XVII ..o.adban ..

(iJ A 13,Cku.aiOm vogon lak~

(FI)

Orsi Bybos Janos

"A felhevizi konvent elatt Orsi Bybos
Janos, fia Mihaly es testverei a Thusman-
hegyen leva szalajuk felet, mely hataros
Gerlakkal es Creynfelddel, 20 markaert
eladjak Andras buda-als6varosi polgar-
nak. "- 1290-001 szarmazo oklevel. (FI)
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p
es B pontok kozOtt. 20 -Keresztmetszet C
es D pontok kozOtt. 21 -Nyugati oldali
homlokzat E es F pontok kozott.
A tervrnjwt keszitette: Anton Joseph <Xschner
komiivesmester es Franz Xaver Hacker
acsmester. (26. kep) (FI)

Paplak (ujonnan epitesre tervezett)

A budaorsi paplak tervrajza a szamozott

jelolesekkel:
1 -Bejarat. 2 -Ebedlo. 3 -A pap ilr ket
szobaja. 4 -A kapl3n Ur ket szobaja. 5 -Be-
jarat a ffitoszobaba es a padlasfeljar6hoz. 6
-Konyha. 7 -Tarol6. 8 -Kamra. 9 -UpcsO.
10 -Kocsiszin, ahol az arnyekszekek is
vannak. 11 -Istall6. 12 -Ket kicsi beja-
r6ajt6. 13 -A pince keresztmetszete. 14 -A
szobak keresztmetszete. 15 -Ket nagy kapu.
16 -A teljes epiilet tornaca. 17 -A reg6ta
a116 keritesfal. 18 -Kertbe nyi16 kapu.
A tervrajzot keszitette Franz Xaver GfOller
komiivesmester Obudan. (24. kep) (FI)

Paplak (1780)

Budaorson megepitesre tervezett paplak
acsmesteri alaprajza.

Betiiveltortentjelolesek:
A) a teto alap- vagy fedelszekrajza -

B) annak gerendcizata -C) oldalnezet vagy
vcizrninta -D) a teto keresztmetszete -E) a
tel homlokzat delre nyil6.

A tervrajz keszitoje: Franz Xaver Groner
budai polgari acsmester. (28. kep) (FI)

Paplak (1795)

Az alaprajzba irt jelolesek:
"A pap szobaja. alatta a pince -Lep-

csli (a pincebe) -Padlaslepcsli -Arnyek-
szek -Kaplanszoba -Konyha -Cseledszo-
ba -Kamra". (27. kep) (FI)

Paplak (I)

A Budaorson ujonnan epitend6 paplak
alap- es homlokzati rajza.
Szamozott jelolesek:
1 -El6szoba. 2 -Fogad6szoba. 3 -Ket
szoba a pap Ur reszere. 4 -Kaplanszoba.
5 -Konyha. 6 -Cseledszoba. 7 -Eleskam-
fa. 8 -Az eleskamra el6szobaja. 9 -Beja-
rat az arnyekszekhez es a padlaslepcs6hoz.
10 -Ket elkiilonitett arnyekszek. 11 -L6-
istill6. 12 -Tehenistill6. 13 -Kocsiszin es
presszin, ami alatt pince van. Egyediil
innen erhet6 el az alapozas. 14 -Fapajta,
benne pince es padIaslepcsO. 15 -K1It. 16 -Ket
nagy behajt6kapu es egy kicsi kapu. 17 -Kapu a
kertbe. 18 -Udvar. 19 -Keresztmetszet A

Pasa

Eleinte csak a szultAnok fiainak ado-
manyozott cim volt, kesobb a vezerek, a
nagyvezerek es a beglerbegek is megkap-
tak. (FI)

Passio-jatekok
Varosunk egykori hagyomAnyainak so-

raban elokel0 helyet foglal el ez a rendez-
venysorozat. 1933 es 1939 kozOtt evente
megrendeztek a KO-hegyen, mintegy 200
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lelkes helybeli amator reszvetelevel, tobb
ezer nezo elott.

A gondolat, bogy Krisztus szenvedesei-
nek toftenetet szinre vigyek, Bat6 Geza
tanit6e volt. Elozmenyeirol a kovetkezOket
tudjuk: Budaorson reg6ta nagy hagyoma-
nyai voltak a miikedvelo szinieloadlisok-
nak. A Lyra Dalkor mar korabban is szep
sikerrel adott elo darabokat, fOleg nep-
szinmuveket. Krisztus szenvedeseinek a be-
mutatisa is egy korabbi otlet volt.

1932-ben kezdootek el a munkalatok.
Osszefogott a kozseg apraja-nagyja, es a
festoi komyezetii ko-hegyi katlanban aldo-
zatos munkaval hozzalattak a megval6si-
tishoz. A diszletek terveit Herczog Pal
festomuvesz keszitette. Maga a szinpad 70
m hosszU es 20 m mely volt. Szilard
anyagb6l, teglab6l es betonb61 epillt meg. A
hozzllva16kat lovaskocsikon szlillitottik a
helyszinre, mivel a felujitott meredek uton
a nagy teherrel aut6 felkapaszkodni nem
tudott. Kiepitettek a villanyvezeteket, a
vizet lajtos kocsival hordtak rei. Ezt a ha-
talmas munkat a kozseg lakossaga onerobol
vitte veghez. Ugyancsak sajat ereji.ikbol
teremtettek elo a szi.ikseges 32 ezer pengo
osszeget, ami akkoriban igen nagy penz
volt.

Kajafas f6pap haza, Nikodemus haza, a
Go/gotara vezet6 kapu, a temp/om szente-
lye, Pi/atus palotaja es a Sir.

Az el6adasokat szombatonkent es va-
samaponkent mutattcik be. Ktilon kiadva-
nyok tcijekoztattcik a f6varosbOl es a kor-
nyekbeli kozsegekbOl erkez6 latogat6kat a
tudniva16kr61. Ezek reszletesen koroltek min-
dent, amit Budaorsr61 akkoriban erdemes
volt tudni. A HEV-megcilI6kat, azt, bogy
hol lehet es mennyiert elfogyasztani egy j6
ebedet, meginni egy pohar bart, az utvona-
lakat, egyszOval mindent. A kozseg idegen-
forgalma fellendtilt, ezrek latogattak a
fOvaros szomszedsagaban lev6 Budaorsre.
A zenet mindeD evben Hesz Janos zenekara
szolgciltatta.

A Passi6t 1933-t61 1939-ig jatszottcik a
K6-hegyen. 1941. aprilis 8-an es 10-en a
budapesti Varosi Szinhcizban megpr6baltcik
feleleszteni. Penziigyi nehezsegek miatt
azonban az el6adcisok nem folytat6dtak.

A Passi6 1996 okt6bereben a budaorsi
J6kai M6r MiivelOdesi Kozpontban keriilt
felujitva bemutatasra. (75. o/da/) (FI)

Pili Szent Vincerol elnevezett irgalmas
noverek

1883-ban telepedtek meg Budaorson.
Atvettek az 6voda vezeteset, annak kef
csoportjanak mUkodeser61 mar 1877-b61
van adat. Ez az 6voda a Templom fer 12.
szcim alatti iskolaeptiletben miikOdott,
amelyet az egyhazkozseg tartott fenD. (FI)

Pipai tizedjegyzek (1332-1337)
A tizedszed6k feljegyeztek a templom-

mal bir6 kozsegeknek, a templomok ved6-
szentjenek, valamint a plebanosoknak a
nevet azzal, bogy bevallasuk szerint meny-
nyi volt a templom jovedelme, amely utcin a
papanak tizedet kellett adniuk.

1933-ban rendeztek meg eloszOr az elo-
adasokat. Evrol-evre ugyanazok a szeme-
lyek jatszottak a fObb szerepeket:
Jezust Bat6 Laszl6, Mariat Zirkelbach J.-ne,
Magdo/nat Szottelberger A.-ne, Petert
Wenk6 Ferenc, Janost Krammer Janos,
Judast Winkler Andras, Kajafast Herczog
Pal alakitotta.
A szinpadon a korabeli Jeruzsalem masa
volt felepitve. A fObb epiiletek a kovetkezOk
voltak: Jerik6 kapuja, Bethsaida-furdo,
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WRS (Ors) Az esztergomi foogyhazme-
gy6hez tartozott. A pl6banos
neve Mihaly volt. JOvedelme
20 rnArka volt, adozott 2 mar-

-'.I';, ; kat.
~~-" A veszpr6mi pfisp<>kseg budai

fOesperess6g6hez tartozott. A
pl6banos neve Miklos volt.

:£1111__:' Fizetett 5 ,g~ast. , .
A veszpreffil pfisp<>kseg budai
wesperess6g6hez tartozott. A
pl6banos neve Pal volt. Fize-
tett 4 garast. (FI)

Pestisjarvany Budaorson (1739-1740)

E jarvany aldozataul esett a kozseg ak-
kori lakoinak csaknem fele. Oly nagy volt a
halaios aidozatok szama, hogy ujabb tele-
pescsaladok erkeztek az elhunytak helyere.

A jarvany 1739 aprilisaban erte el Bu-
daorsot. Aprilisban 49, majusban 90, juni-
usban 65, jwiusban 28, augusztusban 3,
szeptemberben 4, oktoberben 12, novem-
berben 5 fO halt meg pestisben. Osszesen
tehat 256 aldozatot kovetelt a ragaly. Mas
adatok szerint 274, illetve 259 fO esett
aldozatul. Az els6 aprilis 5-en Johann
Pachman, az utol56 Johann Schneider volt.

1740. marcius 22-en tudositott a var-
megyei hirdetmeny arrol, hogy a megye
teri.ileten megsziint a pestis miatti zarlat.

(FI)

CHIC (Csik)

22-en tudositott a varrnegyei hirdetmeny
arrol, bogy a megye teriileten megsziint a
pestis miatti zarlat. (FI)

Pestistemeto

Az 1739. evi pestisjarvany ideje alatt a
korabeli eloirasoknak megfelelOen kiilon
pestistemetot kellett nyitni. Helye maig
ismeretlen. (FI)

HORKY
(Horhi)

Peter (tanito)

1730-ban temette el a budakeszi pap
Petert, az 1720-as ujratelepites utani elso,
nev szerint ismert buda6rsi tanitot. (FI)

Pestis miatti zarlat (1739)

Pest-Pilis-Solt varmegye alpispimjanak
utasitasara 1739-ben Friebeisz Ferenc
megvizsgaIta a Buda kornyeken levo tele-
pilleseket. MegaIlapitotla, bogy Urom, Cso-
banka, HidegkUt, Jeno, Budaors, Torbagy
es Visegrad pestissel fertozOtt. A kozgyiiles
az ev majus 26-im a kovetkezO hatarozatot
hozta: ,$ozhirre kell tenni, hogy afertozott
helysegek lak6inak erintkezni meg keres-
kedes celjab6l is tilosl" 1740. marcius

Piktortegla-keszites

Budaorson a piktortegla keszitesenek
nagy mUltja volt. A gyartas kezdete megal-
lapithatatlan. Annyi bizonyos, bogy 1880-
ban mar gyartottlik. Piktortegla-gyartassal
foglalkozott a Szakaly-, a Zirkelbach-, a
Herczog-, a Mayer-, a Dorflinger-, a
Wendler-, kesobb az Eppich-csalad. A
piktorteglat a szobafestok alapozO fedO-
anyagnak hasznaltak. A piktortegla gyar-
tlishoz sziikseges "budai fOldet" a Csiki
hegyekben, a mai Budaorsi hegyen -re-
gebbi neven Frank-hegy -a budakeszi
erd6ben, kezdetleges tlirnakb61 banyasztiik.
A kibanyaszott "budai foldet" szekereken
szlillitottlik a telepre.

Ma meg itt-ott lathat6k piktortegla-
tiregek, de mar sehol sem folyik piktor-
agyag-kitermeles. (FI)

Pinkazas

A raver6sdi, az odacsap6s jatek elterjedt
nepies neve, melyet penzre jatszottak.

(Kl\i)
Pint

Regi magyar Unncrtek. 1 pint = 1,69 liter.

(FI)
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Plebanosok Orson a XIV. szazadban

Az oklel'el kelte Plebanos
1319. XI. 25. Pal
1321. Adam
1347. XII. 1. Mihaly
1349. V. 6. Mihaly
1350. V. 6. Mihaly
1354. V. 13. 1\1iM.ly
1356. Mihaly
1356. VIII. 18. Mihaly
1365. IV. 4. ?

igaz.an kifejlOdni. 1946-ban a r6mai katoli-
kus egyhazkozseg vette gondozasaba. (FI)

Pro Musika k6rus

A kozOs enekles hagyomanyaira epitve
1984. okt6ber 16-an alakult meg Budaorsi
Vegyeskar neveu, 26 ffis letszammal, Sap-
szon Ferenc erdemes muvesz, Liszt-dijas
karnagy szellemi es muveszeti icinyitasaval
a J6kai M6r Muvel6desi Hazban. EIs6
nyilvanos szereplesUkre 1985. aprilis 4-en
kertilt sor. Rendszeresen reszt vettek a
Korusok Ors7.agos Tanacsa rendezvenyein;
unnepsegeken es mas alkalmakkor is szive-
sell leptek fel es szin\'onalas musorokat
Dlutattak be. Budaors kulturalis eletenek
napjainkban is meghataroz6 es kozismert

enekeg}ijttese. (KIG)

(FI)

Polgari iskola Budaonon

1934.-ben V/eber Mihaly polgari iskolai
tanar, okleveles kozga7..da polgari maganis-
kolat n'.r'itolt a mai Budapesti lit 72. smm
alatt. A polgiiri iskola a ffivaros kozelsege
es a lakossag tart6zkodasa miatt nem tudott

Korabeli Passi6-jatek Budaorson
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budai hegyvidek cimu konyveben. Ekkort61
szamithatjuk azt az id6t, amikort61 ujra a
sz616 lett varosunk megelhetesenek gazda-
sagi alapja.

A racok 170 l-ig bereltek a teriiletet,
amikor is a Zichyek felmondtak a berleti
szerzOdest. (FI)

Raja

Arab szo. Eredetileg nyaj, atvitt erte-
lemben alattvalo, paraszt. (FI)

Raverosdi

Nagyobb gyerekek, a legenyek es a
flatal hazas ferfiak kedvelt penznyero jate-
ka volt, melyet egyszerre tobben is jatszhat-
tak. A hazak vagy keritesek kofalainal,
kobol vagy betonbOl keszitett kapuoszlo-
poknal jatszottak.

A vallmagassagban kivalasztott lapos
konel egy felkort huztak a f6ldon, amely a
falnaI kezdodott es ott is vegzodott, atmer6-
je rnintegy egy meter volt. A ko alatt, a
foldon egy 15x15 cm-es negyszoget karcol-
tak es ez volt a pinko. Egy penzdarabbal
ugy jatszottak, bogy az ermet elevel a ko-
hoz vertek, mely bizonyos iranyba es tavol-
sagra torteno reptiles utan a f6ldre esett. Ha
a felkoriven tulesett, akkor egy masik er-
met a pinkaba kellett tennie a raveronek, es
ujabb pr6bat tehetett a ravero ermevel. Ha a
koron beltil esett, akkor a solon levo ravero
jatekos kovetkezett. Sikeres esetben az
akinekermeje a felmeteres koron beliilre es
az elozo ravero jatekos ermejehez legalabb

RAcok Budaorson

Bizonyos, hogy 1686-ban telepiilesiink
lakatlan volt, s a feljegyzesek szerint lakat-
Ian is maradt 1720-ig, a nemetekkel tortent
ujratelepitesig. A kor adatait rogzit6 irasos
emlekek kozOtt kutatva azonban kideriil,
hogy korcintsem volt a ket datum kozotti
id6ben lakatlan puszta az akkori Budaors.

Az adatok szerint a budai haWban lev6
szant6foldekhez a tabcini katolikus racok
1695. marcius 21-en Zichy Istvcint61 aren-
daba vettek a Buda mel1etti Qrs es Csik
pusztakat, evi 500 tallerert. A budai varosi
tanacs a berleti szerzOdes megkotese ulAn
azonnal tiltakozott a kamarai adminisztra-
ci6ruil, s magcinak kovetelte az arendalas
jogat. A tanacs fellepesenek az lett az
eredmenye, hogy a racokt61 elvettek a ber-
letet es atadtak a varosnak. A budai tanacs
viszont a foldesUrnak fizetend6 arendaosz-
szeg es a varosnak adand6 kilenced fejeben
atadta a pusztakat a racoknak; 6k a teriilet
1/4 reszet szant6foldkent miiveltek, a tobbit
parlagon hagytak.

1696-ban 113 mer6 buzat, 653 mer6 ro-
zsot, 68 mero arpat es 5 mero zabot vetet-
tek itt el. ,..4 Budat fe/korben ovez6 dom-
bok, hegyek sz6/6miive/esre a/ka/mas /ejt6-
in a varas es a kornyek szaporod6 /akossa-
ga igen gyorsan fe/ujitotta a regi sz6/6ket
es je/ent6sen kiterjesztette a sz6/6terii/etet.
A tabani racok az akkor meg puszta Grsot
es Csikot is berbevettek a Zichyekto/ es
beU/tettek sz6/ove/." irja dr. Gal Eva. A
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szerv, melynek szolgcilati szemelyi alloma-
nya, ket korzeti megbizottja es a mintegy
20-22 fOs fos onkentes rendori szervezete
volt.

egy araszra esett, akkor az elso jatekost61
egy ennet kapott es megegyezes szerint ove
lett a pinkaban levo penz is. Tobbfele m6-
don, de rnindig elore meghatarozott szaba-
lyok szerint jatszottak. A ravero penz repii-
lesenek jobbitAsara az ennet kalapaccsal,
kovel lapitottak, de egyszerubb esetben a
HF.V-vellaposra nyomattak. (KIG)

Reforrnatus egyhaz

A budaOrsi refonnatus gyiileke:zetnek temp-
loma nincs, egyhazi szertartasait a Tavasz
u. 2. sz. alatti reforrnatus imateremben tart-
ja, amely 1935-ben epiilt, a Miiller-csalad
egykori hazaban. Ezt az epiiletet 1948-ban
az aIlamt61 kapta a refonnatus egyhaz ima-
haz, valarnint lelkeszi lakas celjara. Az
1970-es evek elejen az epiiletet jelentos
mertekben kibOvitettek, az imaterem jelen-
legi kialakimsa is akkor tortent meg.

A refonnatus egyhazkozosseg 1948-ig a
budafoki refonnatus egyhazkozosseg filiaja
volt, mert akkor mindossze 3-4 refonnatus
vallasu csalad elf a kozsegben. A folyama-
tosan betelepedo lakosok kozOtt tObb re-
fonnatus vallasu is volt, es ezert 1979-ben
a lelkeszi hivatalban nyilvantartott ref or-
malus hivok szarna mar az 500 rot is elerte.
A budaorsi reforrnatus gyiilekezet jelenleg
a Dunamelleki Refonnatus egyhazkeriilet-
hez tartozik. (KIG)

A telepiilessel egyiitt fejloove, mint a
Budai Jarasi Rend6rkapitanysag Budaorsi
Rend6r6rse, majd Budaorsi Varosi Rend6r-
kapitanysag megnevezessel folyamatosan
vegezte es vegzi szolgalati feladatait. Ki-
emelt tevekenysegi teriiletei: a buncselek-
menyek elkovetesenek megel6zese, meg-
akadalyozasa es az elkOvetett biincselekme..
nyek nyomozasa; a mUkodesi korzetben a
garazdasag jellegii bunesetek, szabalyserte-
sek elkovet6inek felderitese; a kozlekedesi
szabalyserteseket okozok felel6ssegrevo-
nasa, valamint egyeb szolgalati feladatok
vegrehajtasa. (KIG)

Repiiloter Budaorson

A budaorsi repiil6ter epiteset 1933-ban
kezdtek meg, az ott dolgozo kiszolgalo
szemelyzetbOl a fenysz6ros szakaszt a TO-
rokugrato utcai un. Horthy-vactaszkastely-
ban helyeztek el. A repiil6ter biztonsagi
jelz6fenyeit ado es a budaorsi magasabb
hegyek tetejen felallitott epitmenyek ideig-
lenesseget felvalto betonalapzatU vasszer-
kezetek felkesz allapotukban maradtak.

A repiil6ter epitese 1937-ben fejez6dott
be. Jo fekvesevel, a kornyezetbe szepen
beilleszked6 fogadoepiilettel, hatalmas han-
garjaival az egyik legkorszeriibb volt Eur6-
paban. A polgari es nernzetkozi legifor-
galom kozpontjakent a MALERT iizemelte-
teseben nemcsak a Magyar Kiralysag egesz
teriiletevel, hanem kiilfoldi orszagokkal is
legi kapcsolatot teremtett, igy pelctaul Becs,
Belgrad, Berlin, Bukarest, Milano varos-
okkal is. A repiil6gepipar fejlooesevel egyre
nagyobb es nehezebb gepek keriiltek a legi
forgalomba, amelyhez mar a budaorsi repii-

Rekrutak

Sorozott legenyek, akiket a sorozaskor
katonai szolgaiatra alkalmasnak talilltak.
Mint mindeniitt az orszagban, termeszete-
sell Budaorson is ugyanugy zajlott a soro-
zas. (KIG)

Rendorors

A telepiiles kozrendjenek es kozbizton-
saganak fenntartasara letrehozott Tendon
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Romai katolikus egyhaz

A templom epitese es felszentelese utin
valt plebaniava az esztergomi ersekseg
aIarendeltsegeben. Egyhflzi anyakonyvei ma
is fontos reszet kepezik a telepulestortenet-
tel foglalkowknak. A templom plebaniajan
mindig egy pap (egyhazi rangja szerint
kaplan, plebanos stb.), egy kantor es egy
harangow dolgozott. Szertartasai es mise-
rendje a telepules hagyomanyait kovettek.

(KIG)

Romai katolikus templom orgonaja

1992-ben Paulus Frigyes es csaladja
ujittatta fel a korabban a Rieger ceg altaI
epitett orgoruit, melynek pneumatikus vezer-
leset elektromos vezerlesure csereltek ki.

(KIG)

later is kicsinek bizonyult. Ennek kivaltA-
sara kezdtek meg 1941-ben a Ferihegyi
repiil6ter epiteset.

A II. vilaghaborU alatt a magyarorszagi
hadihelyzetnek megfelel6en egyarant volt a
Demel es a magyar, illetve szovjet repilloge-
pek aIlomasoztatAsanak helye. Az 1970-es
evekben a hazai es nemzetkozi modellezes
fellegvara lett, pl. ott rendeztek meg az
Orszagos Automodellew Bajnoksagot 1975-
bell. A Repiil6gepes Novenyvedo Szolgalat
tobb mint ket evtizeden keresztill hasznalta
a repiil6teret.

A budaorsi repiil6ter fokozatosan esett
ki a polgari legi forgalomb6l, helyette a
sportrepiiles "Mekkaja" lett, az MHSZ
kozponti repiiloterekent. Mai napig bizto-
sitja a kisrepiilogepeket szolgalatban tarto
szervezetek -Orszagos Ment6szolgalat,
HatiJ.r6rseg, Rend6rseg -gepeinek kiszol-
galasat is.

A repiil6ter egykor korszerii iranyito-
tornya mara elavult. Mivel a tervezett vi-
lagkiallitAs elmaradt, a repiil6ter korsze-
riisitesere sem kerillt soc. (KIG)

Romai kori eremlelet

1963. szeptember 7-en talaltflk a Hosz-
sztire1en. A becsuletes megtalal6k szeptem-
ber 9-en 2200 r6mai eziistpenzt adtak at a
Magyar Nemzeti Muzeumnak. Kes6bb meg
az asatast vegz6 dr. Kaba Melinda is talalt
ermeket, melyek f6leg a katonacsaszarok
korab61 val6k voltak. Els6sortJan III. Gordi-
nianus es Phillippus Arabs penzei keriiltek
e16. A legkes6bbi ermek Traianus Decius
kepevel diszitettek voltak. A leletek t6bbse-
ge a 238-161 251-ig terjed6 id6b61 szarma-
zik. Tulajdonosa i.sz. 251. utan rejthette el.
(8. kep) (FI)

R6mai kori oltar (i.sz. llLszd.)

Meszkob61 kesziilt, felso parkanyzaffin
bogy6s leveldiszU oltlir. Felirata: "D(eo)
INV(icto) M(ithrae) M(arcus) AUR(elius)
FRaNTa MIL(ites) LEG(ionis) II AD(iutricis)
PRO S(alute) Sf-::4 ET SVORVM TEMP(lum)
CONSTITV(erunt)." Jelentese: "Mithrasnak,

Rosenberg Lajos
Gy6gyszeresz volt, aki 1870-ben folya-

modott gy6gyszertcir nyitasi engedelyert. A
Beliigyminiszterium 1871-ben 16156-os
sziunon engedelyezte Rosenberg Lajos re-
szere egy szemelyjogU gy6gyszertiu meg-
nyitasat BudaorsOn. A patika a Szent Istvan
nevet kapta. A Templom teren talaIhat6
patikat ma ujra ugyanigy nevezik. (FI)

Rosenberger, tatai varkapitany

1575-ben azert dulat+.a, tomlocoztcttc es
birsagolta Obuda, Bekasmegyer, Szentend-
re, Budaors, Etyek, S6skut es Erd (Pilis
megye) lak6it, mivel azok vonakodtak fat
szaIlitani es meszet egetni Tata epitesehez.

(FI)
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a legyozhetetlen napistennek epitett itt
templamat a II. segedlegio kef katanoja,
Marcus Aurelius Frantinianus es Marcus
Aurelius Franta sajot es oveik iidvere".

(9. kep) (FI)

Romai kori sir

1959-ben a Rozsa u. 7. szam alatti tel-
ken godorasas kozben rornai kori teglasirra
bukkantak. A sir 150 cm melyen volt, mar
korabban megbolygatott aIlapotban. Mas
tflrgyak nem kerilltek elo. (7. kep) (FI)

Szolot es gabonanovenyeket is terrnesz-
tettek. Szarvasmarhat, sertest tenyesztettek,
de tartottak juhot es kecsket is. A mai 88-as
busz utvonalanak egy resze alatt talaIhato a
romai korbOl maradt ut egy resze. A telepii-
les vedelmere ket ortornyot is emeltek a
mai Kamaraerdo teriileten.

Az epiileteket 252-ben a kvad es szar-
mata betoreskor felegettek. A telepiiles a
romjaibol ujjaeledt, amirol a IV. szazadbol
szarmazo regeszeti leletek tanuskodnak.

(Fl)

Rudera

Egy 1766-b61 fennmaradt, Budaorsot
Abrazol6 terkepen talaIhat6 felirat (rudera =
rom) a varos karnaraerdei reszen. Eredeti-
leg r6rnai kori 6rtorony volt. (FI)

Romai limes Kongresszus

1976 agusztusaban rendeztek Budapes-
ten. Ezen egy terkepvazlatot mutattak be,
amelyen ket ortorony volt feltiintetve Bu-
daors es Torokbcilint kozOtt. Ezek szerepel-
nek az 1766-ban a teIeUlesunket abrazolo
terkepen "Rudera ", valarnint "Rudera cas-telli " feIirattaI. (FI)

Romaiak Budaorson

Idoszamitasunk szerint 88-93 kozott a
romaiak kemeny haboniban aIItak a kva-
dokkal, a markomanokkal es a szarmatak-
kal. A legiokat a Dunahoz vezenyeltek.
Akkoriban kezdett kiepUlni a romai limes.
Ez ido tajt teIepuIhettek az elso romaiak
varosunk teriiletere, val6sziniileg akkor kez-
dOdhetett el az itt feltart vilIateIepuIes ki-
alakulasa. (2. kep)

A romai kori ernlekek a rnai kamaraer-
dei reszen kerultek elo, de bizonyara a rnai
Ofalu alatt is lelnenk romokat, arnit a siirii
reepitettseg akadalyozott es akadalyoz. Csu-
pan jelezzl1k, bogy Rozsa utca 7. szam alatt
is tartak fel r6rnai kori sift. Regeszek vele-
menye szerint az egykori teIepUles tobb
mint szazezer negyzetmeteren ten:ilt el.

Elsokent vaIosziniiIeg Ieszerelt Iegio-
nariusokat telepitettek a hadaszatilag is
fontos helyre. Hazaik kenyelmesek, Iaka-
Iyosak voltak.

Rudera castelli

Egy 1766-b61 fennrnaradt, Budaorsot
abrazo16 terkepen talalhat6 felirat (kastely-
rom) a varos karnaraerdei reszen. Eredeti-
leg r6rnai kori ortorony volt. A kozepkor-
ban a karnaraerdei reszen eltertilo Horhi
falu udvarhaza, a XVIII. szazadban pedig a
Zichyek altaI atepitett gazdasagi epiilet
volt. (FI)
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Sasad
A mai Sas-hegy nyugati lejtojen, felte-

hetOen a mai Petofi-laktanya kornyeken
ternlt el. Egyike volt a Buda kornyeki szOl6-
tennel6 fulvaknak A Sasadi tizedper kapcs3n
tobbszor szerepel egyfitt neve Orsevel.
Matyas kiraIy 1469-ben Budahoz csatolta.
Templomos hely volt. Sasad Budaorssel,
Budakeszivel es Budafokkal volt hataros
egy 1689. evijegyzOkonyv szerint. (FI)

Snurozas

A vasarnap delutani csoportos szorako-
zag egyik kozkedvelt jateka volt, es terme-
szetesen a F6 utcan nagy csoportosulastol
ovezve.

Az utca valamelyik sima helyen egy
meteres vonalat huztak, melynek ket olda-
lat hatlirolovonalakkal lattak el. A kijelolt
dobohelyr61 egy vagy tobb penzermet dob-
hattak celzottan a vonal fele, bogy az erme
a vonalra vagy annak kozelebe keriiljon. A
hatarvonalon ti1lleesett ermeket nem vehet-
te fel a dobOjatekos, hanem az vette rei,
akinek a penzermeje a Iegkozelebb helyez-
kedett el a vonalon. Aki meg radobast
akart, megtehette es annyit, amennyit akart,
bogy a vonalhoz kozelebb keriiIjon.

A helyezesek megailapitasa utan a nyer-
tes osszeszedte az ermeket, kezevel iireget
kepezett, osszerazta, majd feidobas ulan a
fOlre esett penzdarabok komI azokat, me-
Iyek szammal felfele estek, felszedhette es
megtarthatta mint nyeremenyet. A masodik
helyezett is igy tett, es ezt addig folytattak,
amig a penzermek el nem fogytak. Azutafi
ujra kezdtek a penzermek dobasaval a jate-
kot. (KlG)

Sasadi tizedper

A per 1225-t61 1845-ig tartott a sasadi,
nevegyi, orsi, csiki sz616k dezsmajaert. Az
esztergomi ersek, valamint a veszpremi
piispok kozott zajlott. 1845-ben Buda va-
rosa magahoz v3ltotta a dezsm31as jogat. A
sasadi tizedper iratai kozott tobb oklevel
maradt fenn kozsegiinkre vonatkozoan.

(1'1)

Somi Jozsa

A XV. es a XVI. szazad fordul6jan eli,
a magyar tortenelemben jelentos szerepet
betolto szemely volt. Kinizsi Pal nevelte,
tobbszor harcolt sikerrel a torok ellen.
1495-ben temesi ban, 0 fekezte meg Ujlaki
LOrincet Nemetujvarnal. Maga es fia is
birtokos volt Horhi faluban. (FI)

Saxlehner Andras keseriiviztelepe

1854-ben a budapesti Orsod-diil6 es a
mai Dobog6 (Galgenberg) kozotti volgyben
kezdte miikootetni Saxlehner Andras kese-
riiviztelepet. Ez volt az elsO uzem, amely-
bell budaorsiek, foleg asszonyok dolgoztak.
A XIX. szd. vegen alapitott iizem a kese-
riiviz kiakruizasara es palackozasara epult.
Az iizem a hazai es a nemzetkozi kereske-
delem szerves resze volt, palackozott ter-
meket szerte a vilagon ismertek. Az iizem
kihaSlII81atlanna vaIt epilleteit az Ml- es M7-es
aut6palya epitesekor bontottilk Ie.

(FI -KIG)
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Ferenc a kovetkezoket irta errol egyik leve-
leben: "Egy terminust kolletik pratigal-
nunk es Comissio millitt, Vizi ispany Uram-
tul, hogy Biro Uramat szUksegkepen ki-
koletik menni, En ugyan addig providialni
fogok a koriil leva falukban, }o bizony-
lyokat keresnyi az oft leva hatarok vegett.
Meltosagos ural kerem, hogy legyen azon
Budakeszy, Budaorsi es Csik Hatarlevelet
is elakerestetni, mivel nem keves kara
lenne Meltosagos urnak, ugy Me/t6sagos
Asszonynak, ha egy darab foldtal el Esik."

(FI)

Starentanz-kapolna
A mai Farkasreti uton all. KismeretU,

torony nelkiili epillet. A Starentanz (= sere-
gelyek tanca) elnevezes egy diil6 neve, ahol
kizarolag sz616k voltak. A kapolnat ReIly
Jozsef alapitotta 1808-ban. Mellette nagy
k6kereszt allott, amely a II. vilaghaboru
alatt megseriilt, majd e1tiint. (FI)

Steer-Cere mozi

A kozseg e1s6 mozijat Steer Balazs,
mint tulajdonos 1912-t61 iizeme1tette a F6
utcan, az egykori Nagybo1t he1yen cillo
epilletben, melyet evekke1 ezel6tt lebontot-
tak. A mOll miisorrendjehez kivcilasztott
fi1meket Budapestr61, a Rak6czi uton egy-
kor volt fi1mko1csOnzOb61 szereztek be. Bar
a ko1csonzesi dijak akkor sem vo1tak 01-
csok, azert a nez6teri he1yarak az akkori

viszonyokhoz kepest e1fogadhatoak voltak,
20 es 60 filler kOzOtt valtoztak. A Steer-
mozi 1916-ban megsziint, mivel tulajdono-
sa bevonult katonanak. (KIG)

Szakaly Matyas
Kereskedocsaladban szilletett Budaor-

son 1887-ben. Tanit6 es egyben nepmiivelo
volt a kozsegben. Az 0 szervezeseben az
akkori Kerteszeti Egyetem tanarai rendsze-
resell tartottak eloadasokat a gazdaknak az
oszibarack es a szolo termeszteserol, amely
akkor a kozseg mezogazdasagi termelese-
nek ro profiljat kepezte. Tobb alkalommal
szervezett borkiallitast. Komoly erdemet
szerzett a nephagyomanyok megorzeseben,
feltaffiasztasaban es apolasaban. (FI)

Svab bar

A nagykozseg nemet nernzetisegii la-
kossaganak igen kedvelt evenkenti osszejo-
vetele volt. Egyreszt a kozOsseghez val6
tartozast jelkepezte, melynek kereteben a
nernzetisegi kulmra hagyomanyainak apo-
lasara is lehet6seg nyilott, masreszt a kozOS
egyfittletre is alkalmat adott. Ujb6li felele-
veniteset kovetOen napjainkban mar a yarOS
fangos esemenyei kOzOtt tartjak szamon
nemcsak a helyi, hanem a killf'6ldon el6
egykori budaorsi lakosok es azok leszarma-
zottai is. (KIG)

Szandzsak

Torok kifejezes. Jelentese zaszl6, vagy
kozigazgatasi terilleti egyseg. (FI)

Szent Florian

A tiizolt6k es rruis, tiizzel kapcsolatos
szakmak (pl. kovacsok, kemenyseprok,
pekek stb.) voooszentje. Szent Fl6rilin napjat
majus 4-en iinneplik. (KIG)

Szent Gellert piispok (980-1046. szep-
tember 24.)

Utols6 utja -mlirtirhalala elott -Feher-
vlirr61 kiindulva Di6sdon keresztiiI a mai
Karnaraerdon es Budaorson at vezetett
Budlira, ahol a Dunaba taszitottak. (FI)

Szab6 Ferenc

TiS2ttart6 a Zichy-urndalomban. Az 1700-as
evekben a Zichyeknek mar sok vitis ugyiik
volt a birtoklas jogossagat illetOen. Szabo
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Szent Orban-szobor

Budaors nyugati hataranak kozeleben
-ott ahol az 6t Budakeszire agazik el -
allott Szent Orban szobra. Szent Orbant a
budaorsiek kUlonosen tiszteltek, mivel 0
volt az utols6 a fagyos szentek soraban,
akinek kegyetol ftiggott minden evben a
szOlotermes. A negyvenes evekben lebon-
tottak. (FI)

Szekessy Xaver Ferenc

Orvos. I845-ben jegyeztek reI, bogy a
faluban mUkodott. (FI)

Szikla FalatozQ (Felsen Keller)

A KaIvaria-domb mellett taIa1hat6, 1856-ban
epiilt preshazat alakitottak at borozOva es
kisvendeglove, melyet hangulatos kerthe-
lyiseggel bOvitettek ki. A Torokugrat6n
termelt szolobOl kesziilt sajat termesii feher
es voros bort eredeti epitesii pinceben erle-
lik es mroljak. Csaladias legkorben hazias
etelek teszik kellemesse az odalatogat6 ven-

degek kikapcsol6dasat.
A kisvendeglot visszateraen latogatjak

az egykori kitelepitettek es hozzatartoz6ik,
akiknek sorsaban a tulajdonos maga is osz-
tozott, de az elsok kozott 1elepiilt vissza
csaladjaval Budaorsre. (KIG)

Szent R6kus-szobor

A romai katolikus templom kertjeben
all a puha meszk6b61 kesziilt, barokk stilu-
sU Szent Rokos-szobor. Nlitasanak id6-
pontja nem aIlapithato meg. Valosziniileg a
Budaorson is pusztito 1739 /40-es pestisjar-
vany emlekere emeltek, mivel Szent Rokost
a pestis elleni voooszentkent tiszteltek.
(15. kep) (FI)

Szent Vendel

Budaorson Szent Vendel volt az aIlatok
patronusa. Szobrat az istilloban, a jaszol
f6}ott tartottak. (FI)

Szovjet bosi emlekmii

A szovjet Voros Hadsereg Budaorson es
kornyeken elesett katonainak siremleke a
Budapesti uton talaIbato. Felavat:1scira 1949.
julius 3-an kerult SOT. Az avatoiinnepsegen
kepviseltette magat a Voros Hadsereg, a
szovjet nagykovetseg es a katonai attase.
Tobb beszed is elhangzott: a honvooelmi
miniszter kepviseleteben POrffy Gyorgy ve-
zer6rnagy, a Magyar Nephadsereg tiizerpa-
rancsnoka; a Hazafias Nepfront es Budaors
kozseg kepviseleteben Havrics Karoly; a
Voros Hadsereg kepviseleteben pedig
Lonyin szovjet fOhadnagy. A beszedek utan
koszorUkat helyeztek el, majd a kivezenyelt
alegyseg diszmenettel teljesitett katonai
tiszteletadcist. (KIG)

Szentelyracs
A rornai katolikus templomban lathato.

Reszben aranyozott, ontottvas munka, kes6i
empire stilusu, ballusztertagokbol all, ame-
lyek a XIX. szd. kozepen kesziiltek. (FI)

Szennyviztisztito telep
A Budaors es Torokbalint kozos kivite-

lezeseben megepitett, az Ml-es aut6paIya
mellett talaIhat6 12 800 kobmeteres meretii
biol6giai szennyviztisztit6 telep ellatja a
telepulesek odavezetett szennyvizenek deri-
teset es biol6giai tisztitAsat. (KIG)

Szoszek

A romai katolikus templomban lathato.
Fabol kesziilt, feher es arany festessel,
kesocopf stilus6 faragvanyokkal, puttokkal;

Szeszfozde Budaorson

1775-ben epiilt a kincstar 1076,- Ft-os
talnogatasaval. (FI)
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elol lathato a "Magvetes" c. aranyozott
Mrsfa dombormu. Hangvetojen fiiggonyos
faragvany, tetejen ket angyalalak kereszttel
es a kotabllikkal. A XVIII. szd. masodik
feleben kesziilt. (FI)

Szolo- es borkulwra Budaorson

Varosunk torteneteben mindig megha-
tarozO szerepe volt a szOlcStermesztesnek es
a boraszatnak. Az elscS ide vonatkoz6 ada-
tok a La Tene-kulrura korab6l szarmaznak
(i.e. V. szazad).

Eraviscusok

A felt1irt adatokb6l egyertelmiien kitii-
nik, hogy a r6maiakat megelcSz6en ten1le-
tiinkon ell kelta eredetii eraviscus torzs
tagjai mar miiveltek szOlcSiket, ha azok
minosegfikben nem is vehettek fel a ver-
senyt az utanuk telepitett r6mai szOlcSkkel.
Az eraviscusok kozpontja a Gellert-hegyen
volt. Nyomaikat feltartak varosunk teriile-
ten is. Bizonyit6 adatkent erdemes megje-
gyezni, hogy a szOlcStelepitest meg a r6mai
korban is a kelta eredetii teriiletegysegben,
carpannes-ben mertek.

A rbmaiak idejen

A torteneszek szerint, ahol a r6maiak
megtelepedtek, ott azonnal szOlot iiltettek, s
belcSle bort keszitettek. A pann6niai szOlcSte-
lepitesekrcSl Strabon es Cassius Dio is meg-
emlekezik. Ez a telepites Pann6niaban oly
nagymertekii volt, hogy Domitianus csaszar
(i.sz. 81-96) az aquileiai borkereskedcSk
erdekeinek vedelmeben elrendelte, hogy a
muvelt szcSlcSk relet ki kell irtani es helyiik-
be gabonat kell vetni. Ha bekes eszkozOk-
kel nem sikeriilt a rendeletnek ervenyt
szerezni, akkor SOT keriilt a katooasag beve-
tesere is. Ez az idcSszak mintegy ketszaz
evig tartott, mignem a pann6niai Probus

csaszar ellenrendelete veget vetett ennek az
aldatlan aIlapotnak.

Varosunk teriileten e korban tobb villa-
telepules jott letre. A borkultUra nyomaira
kovetkeztethetiink Silvanus helyi tisztelete-
001, aki kezdetben az erdok es a nyajak,
kesObb a gyiimolcsfak es a szOlok, vegiil az
egesz mezOgazdasag istene lett. Az ebool az
idoool szarmaz6 es Budaors ten11eten fel-
szinre keriilt oltJirkovek, szarkofagok dom-
bormiivein ugyszolvan a szOlo az egyetlen
diszitOelem.

Az .4rpad-kort6115 26-ig

A nyugat-romai birodalom bukasa utan
az oslakossag es a veliik keveredo egyes
nepcsoportok -peldaul az avarok, mint ezt
adatok is bizonyitjak -atveszelve a nep-
vandorlas koranak viharait, folyamatosan
laktak kornyekUnket. Megelhetesiik ro for-
rasa akkor is a szolo volt.

Az Arpad-korban Ors mar egyike a Bu-
da-kornyeki, Pilis megyei szOlotermelo
falvaknak. Mint az irasban olvashatjuk: "A
budai Varhegv teriileten, tole nyugatra
Sasadig, Buda6rsig mar reges-regen szolok
es gyiim6lcs6s6k ertek, mielott II. Endre
kiraly a mohamedan bolgarokat eliizve
nemeteket telepftett. "

A kozepkori Magyarorszag hagyoma-
nyos kiviteli termekei kozOtt (nemesfem,
szarvasmarha) jelentos helyet foglalt el a
kiilorszagi piacokra sza11itott bor. A nagy
mennyisegben termelt bot dezsmaja volt az
oka peldaul annak a jogi vitanak, amely az
esztergomi ersek es a veszpremi puspOk
kozott zajlott, s amely Sasadi tizedperkent-
kent vonult be a magyar jogtortenetbe.

A h6doltsag kora

1541 utan a h6doltsagi let nehezsegei
e11enere tovabbra is folyamatos volt Orson
a szolotermesztes. Az 1562-es osszeiras
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seget illeti, azt altalaban j6nak tartottilk.
Fennmaradt a k<>zseg pecsetje l730-b61,
amely oem veletleniil abrazol keresztet es
szOI6fiirt<>t. A sz616k bozama az id6 tajt
valtoz6 volt. Termesztese azonban meg igy
is jobb megelbetest biztositott, mint bar-
mely mas szant6fi>ldi kultUrae.

A sziiretet csakis foldesuri engedellyel
lebetett elkezdeni. Az 1720-as evekb61 van
adat arra, bogy a sziiret elkezdeset engede-
lyezO szureti cedu/ilert (Lesezettel) a lako-
soknak fizetniiik kellett. Ezt a szokast csak
1774-ben t<>r<>ltek el. Erdemes meg felje-
gyezni a buda<>rsi sz616kr61, bogy az 1772-
es megyei <>sszeiras szerint abban az id6ben
a SzOl6k negy<>tooe volt idegen kezen

(extraneusok).
Az uradalom k<>zsegiinkben is foglalko-

zott pincegazdasaggal es borkereskedelem-
mel. A buda<>rsi borvidek termesenek nagy
regret a "Budai borvidek" borakent hoztak
forgalomba. Az inneD kikeriilt borok min6-
seget jelzi, bogy az 1873-as becsi vilagki-
allitason barom buda<>rsi gazda is diszokle-
velet nyert sajat keszitesii boraval.

A buda6rsi sz6/6k pusztu/ilsa

A buda<>rsi bortermeles viragzasanak a
mwt szazad vegi nagy filoxerajarvany
vetett veget. Mivel vooekezni akkoriban
meg oem tudtak ellene, a jarvany k<>vetkez-
teben teljesen kipusztultak videkiink<>n a
sz616t6kek. A mai szOl6k mar mind ujabb

telepitesiiek. (FI)

Sziireti cedula (Lesezettel)

Az 1720-as evektol van adatunk arra,
bogy a sziiret elkezdeset megengedo sziireti
cedulaert a lakosoknak fizetnitik kellett. A
cedulapenzt -mint jogtalan kovetelest -az
uradalomban csak joval kesobb, 1774-ben
toroltek el, az uralkodo kozbelepesere. (Fl)

szerint az <>rsi sz616kben 100 ezer litemyi
boT termett, noha a szOl6k nagy resze mii-
veletlen volt. 1596-ban valt a k<>zseg lakat-
lanna, mivel Palfl'y Miklos esztergomi var-
kapitany egyetlen ejszaka alatt kitelepitette
a k<>zseg addig szinmagyar lakossagat
Esztergom es ErsekUjvar k<>ze. (Ma a k<>z-
seget Magyamemetinek nevezik.) Miutan
azonban az <>rsi sz616k jelent6s resze addig-
ra mar idegenek kezen volt (gazdag budai
polgarok, csepeli polgarok stb.), minden
valosziniiseggel az <>rsi sz616termesztes
tovabb folytatOdott

A racok mint uj telepitok

A t<>r<>k hOdoltsag utan, a valamikor vi-
ragz6 sz616kultilra szomorU kepet mutatott.
Az 1700-as evek elejen a kamarai <>sszeira-
sok k<>zsegfinket lakatlannak mntettek rei.
()rs<>t ez id6 tajt Zichy Peter fOldesi1rtol
t<>bbek k<>wtt a tabani racok bereltek, akik
felujitottak az akkor mar t<>bb mint ketezer
eves mezOgazdasagi kultilrat.

A nemetek tevekenysege

Buda<>rsre 1720-ban telepitettek a Zich-
yek nemeteket. A varos mUltjat feldolgoz6,
1985-ben kiadott Buda6rsi kr6nika nagy
teret szentel az ujonnan bevandoroltak altaI
alairt szerzOdesnek. A feltetelek igen sUlyo-
sak voltak. Annak a magyarazatat, bogy
ezek mellett is erdemes volt <>rsi telepesnek
lenni, ujra a sz616termesztesben kell keres-
nUnk. A munka jo reszet az itt hosszU evek
ota teriiletet berl6k mar elvegeztek (tele-
pites, utepites, viznyer6helyek kialakii3.sa
stb.). a mar masok altaI elkezdett munkat
pedig folytathattak az els6 szorgos nemet

telepesek.
Az itt termesztett fajt3.kra nezve nincse-

nek k<>zelebbi adatok. Csupan az dertil ki,
bogy tUlsUlyban volt a v<>r<>s borszOl6, valo-
sziniileg kadarka fajta. Ami a borok min6-
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Nevehez ffizodik -A. Mazzocato utmu-
tatasai alapjan -az egykori obudai selyem-
gombolyito tervezese es 1785. evi kivitele-
zese. (FI)

Takacsok Budaorson

A budaorsi takacsok a Tok kozsegben
miikOd6 cehnek voltak tagjai. A ceh egy
Maria Tereziat61 kapott privilegium alap-
jan miikOdott, s annak -Pest megye 1808.
evi jelentese szerint -"mindeddig ususilban
vagyon ".

A cehszabadalom megszerzese nagy anya-
gi aldozatokkal jar!, ezzel magyarazhatjuk,
azoknak a kezmuveseknek a magas szlimat
is, akik csak a cehkivAltsag kerelmezeseig
jutottak el. Ez volt az oka annak is, bogy
nero alakult uiia a toki takacsceh sem,
amelynek az orsi takacsok is tagjai voltak.
Igaz, a nevezett mesterek a biai, torbagyi,
patyi, budaorsi, zsambeki es tinnyei meste-
rekkel egyiitt kertek, de nero nyertek el a
szabadalmat, pedig a megye jelentese sze-
rint "kepesek lennenek a taksa megftzetese-
re, mivel hilzakkal es sz616kkel birnak".

Tanacs

Az 1950 es 1990 kozotti evekben az aI-
lamhatalom legffibb helyi szervekent mil-
kOdott, amely a telepilles eletet iranyitotta.
A ket tanacstagi vaIasztas kOzOtti munka
iranyitasat, szervezeset es ellenorzeset a
tanacson bellil a Vegrehajt6 Bizottsag es a
tanacstagokb61 al16 munkabizottsagok lat-
tak el.

Budaorson kezdetben kozsegi, kesobb
nagykozsegi, varosi jogU nagykOzsegi, majd
varosi Tanacs miikOdott. A varosi jogU nagy-
kozsegi tanacshoz, mint kozponthoz az
alabbi telepillesek tanacsai tartoztak: Buda-
keszi, Biatorbagy, Budajeno es Telki, Pilis-
csaba es Tinnye, TorokbaIint, Nagykovacsi,

Pilisszentivan, Urom, Pilisborosjeno, Paty,
Pernal, Solytruir, Pilisvorosvar, Zsambek es
Tok. A telepilles korzetkozpontkent kapta
meg 1986-ban a varosi rangot. (KIG)

Tallherr (Thallherr) Jozsef
(1730 (?) -1807)

Udvari kamarai epitesz volt. 1788-ban
az Orszagos Epiteszeti Igazgat6sag vezetoje
lett. Miami es reszben maganepitkezesek
kapcsan az egesz orszagra kiterjedo teve-
kenyseget folytatott. Fo muve a pozsonyi,
volt Aspremont-palota (1770). Szamos ata-
lakimsi tervet keszitett a II. J6zsef altaI fel-
oszlatott rendek epUleteinek uj felhasznala-
sara. Hivatalos tervei fOkent iskolak, ven-
deglok es magtilrak letesitesere vonatkoz-
tak.

Tanacstagi beszamol6k

A telepillesen a tanacstagi korzetekben
megvalasztott tanacstagok a kozsegert (a
nagykozsegert, a varosert) vegzett tevekeny-
segrol evente beszcimolokat tartottak. Ere-
ken a gyiileseken a valasztok altalaban
elfogadtak a tanacstag tevekenyseget (egy-
bell a a Tanacset is), vagy nagy kon1ltekin-
tessel biraItak azt, de mindeD esetben a
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vaIasztoi korzet kiilonfele gondjaira tettek
vagy panasz vagy eszrevetelt. Az ott felho-
zott velemenyek, javaslatok tovabbitasa es a
megvalositasert valo kozbenjaras a tarulcs-
tagok feladata volt. (KIG)

Temetesi szertartas Budaorson

A halaIeset bekovetkezesekor a haran-
goz6, a lelkeszi hivatal, az asztalos -es ha
az elhunyt tagja volt a Budaorsi Halottas
Egyletnek, akkor egyik tisztviselojenek -

ertesitese utan keriilt SOt a temetes idejenek
a kihirdetesere. A kialakult szokas szerint
a halottat mindig a haz tisztaszobajaban,
nyitott koporsoban ravataloztak rei. A ko-
pors6 fejreszehez kisasztalt helyeztek, melyre
ket ego gyertya koze egy fesziiletet (keresz-
tet) allitottak, es szenteltvizzel tell edeny
rozmaringaggal. A halottbucsi1ztatok es a
Iatogatok a virrasztas alatt jottek, rovid imat
mondtak az elhunyt lelki fidveert, vagy
rovid idore leiilve elbeszelgettek az elhala-
lozottrol. ReszvetUk kifejezese ulan a roz-
maringaggal meghintettek a halottat a szen-
teltvizzel es elmvoztak. Roviddel a temetes
elott szegezte be az asztalos a Koporsot.

A gyermekhalottat feher kopors6ba he-
lyeztek. ugyanugy virrasztottak mellette mint
a felnotteknel, fejparnaja kore rozmaringot
es szentkepeket tettek. A lezart koporsot
szinten a temetobe vittek. A gyermeket a
rokonok a fejiik role emeltek (fiut fern-,
leanyt norokon), a felnotteket pedig a ro-
konok vittek a vallukon. Nehany esetben
halottaskocsit is hasZllaltak. Amig a teme-
tesi menet a halott Mzatol el nem eft a
temetoig, addig sz6ltak a harangok a temp-
lorn tornyaban. Esetenkent a gyaszmenetet
zenekar kiserte, mely a temetesi menet alatt
gyaszindu1okat jatszott. A kopors6 sirba
eresztese es a halott bucsi1ztamsa utan a
pap elmvozott, a temetesen jelenlevok a
meg nyitott sirhoz leptek, mindenki Mrom
maroknyi foldet szott a sirba. Ntalaban a
foldbe temetes volt szokasban, a kripmba
helyezes ritka volt, a halott elhamvasztasat
pedig vallasi okokb6l is elutasitottak. (KIG)

Tatarjaras kornyekiiokoo
1242. januar 6-an es 7-eo keltek at a

tatitr csapatok a Durnin, amely tiz h6napig
feltart6ztatta oket. 1242. januar vegen, feb-
mar elejen lerohantak Obudat, majd a kor-
nyek kisebb templomos helyeit. (FI)

Tarsaskocsi Budaorson

A mUit szazad 70-es eveiben tarsaskocsi
(Stellwagen) szallitotta az utasokat. A tar-
saskocsi a Budaorsi Tarsas Kocsi Resz-
venytcirsasag tulajdona volt. A tarsaskocsi a
Krisztinavarosba, az egykori ZOldfa ven-
degloig, kesobb a mai Bart6k Bela itt 3.
alatt volt Fiedler-fele vendegloig jart. Bu-
daorsrol a nagybolt elol, kesobb a mai
Templom (Beke) terrol indult. A kocsiban
12 iilohely volt. A zart kocsit ket 16 hUzta,
egy harmadik 16 tartaleknak a kocsi haml-
jahoz volt kotve. A kocsi reggel indult es
delutan fordult vissza. Utkozben, ha valaki
fel akart sza1lni, mega1lt. A tarsaskocsi a
49-es villamos megindulasaig kozlekedett.

(FI)

Teheneszet Budaorson

Az 1720-as evekt61 az uradalom Buda-
orsOn is tartott szarvasmarhat, fOkent fej6s-
teheneket. Itt 1732-ben "svajci teheneszet"
letesiilt, az egyike volt a legkorabbi hazai
"Schweizerei"-eknek. 1735-ben BudaorsOn
a gulyas (Khuehalter) gondozasaban 104, a
Schweizereikezen 56 szarvasmarha volt.

A svajci jellegii teheneszetre gr6f Ber-
csenyi Zsuzsanna kotott szerzOdest a Svajc-
bOl erkezett Anton Steineggerrel. (FI)
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Templom ter

Az onkormanyzati kepviselotestiilet ha-
tarozata alapjan a Beke fer megnevezest
1993. november I-tol Templom fer megne-
vezesre vaItoztattak, igy a fer visszakapta
korabbi, tortenelmileg kialakult nevet.

(KIG)

Templomosszeiras 1725-bol

Az 1725. evi templomosszeiras a kovet-
kez6ket irja a budaorsi templomr61: "A/ap-
fa/ai /lithatok, koveit a torok id6kben Bu-
diJra vittek. -Lapides ejusdem Budam veeti
dicuntur tempore Turcarum." Ugyanezen
osszeirasban olvashat6, bogy Csik falu
templomanak alapfalai ebben az idoben
meg szinten atlottak. (FI)

Testvervarosi kapcsolatok

Leglijabbkori hagyomanykent alakult ki
a nernzetkozi testvervarosi kapcsolatrend-
szer kiepitese, mely napjainkban inkabb
tdn>ldalu ~rtnerkapcsc>latot tartalmaz Budaors
es valamely kiiIf6ldi orszag egy-egy telepii-
lese kozOtt.

A varas hagyomanyai kozott a leger6-
sebb kapcsolat Bretzfeld (Nemetorszag,
Bajororszag tartomany) varossal alakult ki.
A leglijabb kapcsolatfelvetel 1997. szep-
tember 13-an Pyrgosz gorogorszagi varos-
sal tortent meg Budaorson, iinnepelyes,
rendkiviili kep\'iselotestilleti Ulesen. Ekkor
keriilt SOT Budaors varas kulcsanak atada-
sara Pyrgos es Bretzfeld polgarmestereinek.
Bretzfeld kepviseleteben a kulcsot Thomas
Fohl vette at.

Ugyancsak 1997-ben letesillt testverva-
rosi kapcsolat a szlovakiai KisUffaluval is.

(KIG)

Haracsad6

Aki hazan, szolojen es foldjen kiwI
marhait, hazan bellil lelheto holmijat es
hordoiban leva borat szamitva 300 akcset
era ingosaggal rendelkezett, annak even-
kent 50 akcse (= I(akkori) forint) haracs-
adot kellett fizetnie. Egy Mzban akf1r egy
raja (paraszt) egyediil, akf1r fiaival egyiitt,
vagy egy apatol szarmazo ket-harom olyan
testver lakott, akinek kenyeriik, vetesiik
vagy kereskedesiik egy helyen volt es
egyiitt eltek, nem kiilon-kiilon szamitottak,
hanem egyiittesen otven akcse adot (haracs)
fizettek. Ha azonban egy hazban olyan
testverek, vagy atyjukkal ela gyermekek
laktak, akiknek kenyeriik, vetesiik, vagy
kereskedesiik klilon volt es egyenkent
300 akcset era ingosaggal rendelkeztek,
mindegyikiik kUlon otven akcse haracsadot
fizetett. Mindazoktol azonban, akik
300 akcset era ingosaggal sem rendelkez-
tek, semmit se szedtek. 1578-tol minden
csaladfO, illetve notlen onallo kereso va-
gyoni helyzetetol fiiggetleniil haracsadot
volt koteles fizetni.

Borad6

Minden 30 pint mustbol 1 pintet koteles
volt a szolosgazda uranak adozni 1571-tol.
(I pint = 1,69 liter)

Kapuad6
Szent Gyorgy napkor 25 akcset kellett

adozni. Ezt mas neven szpendzserad6nak is
neveztek.

Tjzedad6

A rajanak (alattvalonak, parasZtnak)
minden termenyebOl tizedet kellett adoznia.

(FI)

Torok ad6k

A torokok a leigazott orszag torvenyei-
hez igazitottak ad6ztatasi rendeleteiket.
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kellett kismmitani. A rajak ad6fizetesi kote-
lezettsegeit osszesitve vettek nyilvantartas-
ba. Az ad6 eloteremteseert a lak6k egyfitte-
sell voltak felelosek. (Fl)

Torok BaJint majorsaga Orson

Torok Balint Orson leva majorsagara
talalwtk adatot A budai SZ2Ddzsiik 1559. evi

osszeirasa cimu kiadvanyban:
"Torok Ba/int majorsaga Ors fa/uban.

Mive/ a nevezett majorsag e/hagyott es
muve/et/en, a padisah torvenye szerint azt
milsnak tapuba adni logos; miutan szantoi
es retjei tapu-i//eteket Pir Mehmed es
Musztafa megftzette a sziikseges jarando-
sagok megadasanak fe/tete/eve/, azok eb-
hen az lij szu/tani defterben rajuk irattak. "

(FI)

Torokbalinti szerbek r61dmuvelese Buda-

orson

Az N- 78 jelzem, 1715. evi osszeirasban
meg nem szerepel sem Csik, sem Qrs,
azonban Torokbalint faluban szerb 1ak~-
tObbseg keriilt OSSzelrasra. "...Miiyasnovics,
Kozarec, Lubisich, Andrasovics, Nikolics,
Kaszics, Racsics, Bartalovics, Jeszics, Gago-
vics, Pavics" es meg rnasok. Dr. Vass Elod
fOleveltaffiok velemenye szerint a torok-
balinti szerbek muveltek Csik es Qrs teriile-
tet kiilsoskent (extraneus), mivel koriilottiik
Bia, Torbagy, Keszi es Teteny lakott volt.
Hasonl6 parhuzamos jelensegeket ismeriink
a komyekrol: Budafok teriiletet peldAul a
csepeli szerbek muveltek meg; a budai
Tabanban lak6 szerbekrol pedig feljegyzes
keszfilt, bogy a torokok szOloit miivelik a
budai hegyekben. Az N- 79 jelzeten levo
1720. evi osszeirasban szinten oem szere-
pel sem Csik, sem Ors, hanem Torokbalint
kiilsO muvelese val6szinusitheto. Erre utal
az N-26 jelzem 1828. evi osszeiras feljegy-
zese is, miszerint " kuls6 sz616ket miivel-
nek Budakeszi, Budaors terUleten, s szinten
Csik-pusztan a pestiek is. " Ez a feljegyzes

tebat egy korabban kialakult szokast oroki-

tett meg. (FI)

Torok osszeirasok

Az osszeir6 biztosok a rajat (alattval6t)
ugy vettek nyilvantart!isba, bogy nemcsak a
csaladfOket, hanem azok serdultebb flu-
gyermekeit es a veliik egy Mztartasban elo

egesz hazanepenek valamennyi ferfitagjat,
apjat, testveret, vejet es szolgajat is osszeir-
tak. Vezeteknevl1kon azonban csak a csa-
ladfOket es a kiilon Mztartasban elo notle-
neket irtak be, a csaladtagokat csupan
keresZtneviikon soroltak rei. Rajtuk kivUl
ugyancsak keresZtnevl1kon keriiltek a def-
leThe az ozvegyasszonyok, valamint azok,
akiknek vezeteknevet p6tolta valamilyen
foglalkozas megjeloles, mint peldaul deak,

bir6, pap.
E nev szerinti felsorolas ulAn eloSzOr a

haracsad6t flzetok szamat irtak be, majd az

egesz telepilles szolg:iltatasainak penzbeli
erteket tiintettek rei, ebbe azonban sohasem
szamitottak bele azokat az ad6kat (haracs-
ado, temp/amado, juhado. vami//etek),
melyeket szolg:ilattevoinek a szultan nero
engedett at. A kiilonfele termenyek tizedet
harom ev atlagab6l kellett kiszamitani. A
rajak ad6flzetesi kotelezettsegeit osszesitve

Troll-testverek mozija

A Tavasz utcaban 1920-ban letesitettek

mozit akkori tulajdonosaik, a Troll-testverek.

Az egykori mozi epilletet az 1970-es evek

elejen lebontottak, a helyen ma 6voda mUko-

dik. (KIG)
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U radalmi haz es a preshaz homlokzata

Jelolesek: Juhakol -Istal16 -Az ura-
dalmi kovacs lakasa -Az uradalmi hiva-
talnok lakasa -Preshaz -Sz51oori lakas

A tervrajzot kes:zitette: Jacob Gfoller
gooolioi komuvesmester. (30. kep) (FI)

Uradalmi nagyhaz es a pince alaprajza

A tervrajzba irt jelolesek kozOtt, az ala-
iras alatt olvashat6:
"Ez a pince mar fel van epitve. Ezen az
oldalon azonban most tell ujonnan felepi-
teni, de az a/apfalakat ide akarjak epiteni.
cl}' pincelepcso. Bejarat a pincebe. E lakas
m6g6tt van a pincelejaro. "

Alatta:
"Preshaz, ami! a regi ista/lobol tell ki-
alaki!ani. Mindketto lakas. "

A tervrajzot Jacob GfOller gooolioi komu-
vesmester kes:zitette. (Fl)

Urs-hegy
A ""'; V o-" h~_. /~1 O'..Jalr!..~ '""" '"'""6J. 1.1.0. """ (FI)

1. .4 lent nevezett ujonn!ln telepitendo
Buda6rs falunak, amelynek telepitese es
benepesitese most t6rtenik, a gro.fi foldes-
urno megigeri mindazoknak, akik itt haz-
telket akarnak foglalni es azon letelepedni,
hogy a mai ke/tezestol szamitva harom
even at szolga/tatas es robot nelkullakhat-
nak es megftzeti a szokasos uradalmi ado-
manyokat, hogy ezen ido aloft felepitsek
vegleges hazaikat. De ha nehanyan csak
egy ev mulva, vagy azon tul erkeznenek, 6k
is csak a meghatarozott harom livre es nem
tovabb elvezhetik az urasagtol kapott ha-
rom evet,

2. A gro.fi f6ldesiJrasszony megigeri,
hogy a megyet es a csaszart illet6 adokat
es el6fogatolasok te/jesiteset harom livre

magara vallalj'a,
3. A kiJ'elo/t hazhelyeken kivul mindenki

reszere egy darab szantot es relet biztosi-
tanak, melyek or6kolhetoen a hazzal hasz-
nalhatok,

4. Megengedett, hogy mindenki szukseg
szerint a szantokon es reteken tuskozzon,
anelkul, hogy els6 es masodik evben kilen-
cedet kellj'en adni.

5. Megengedett, hogy szoloket telepit-
senek. A gro.fi f6ldbirtokos-asszony meg-
igeri, hogy mindenki 6t livre kilenced nel-
kill hasznalhatj'a az uj telepitesii sz616ket.

6. A nagyra tartott gro.fi f6ldesiJrasz-
szony Ujevt61 Mihaly napjaig fenntartj'a
maganak a bormeresi fagot, mely Mihaly
naptol (;;'evig harom even at a k6zseget

Ujratelepitesi szerzMes (1721. aprilis 21.)

Az eredetileg nemet nyelven irt szerz6-
des magyar nyelvli forditAsa:

"A mai, a vegen irt keltezes szerint,
egyreszt grof Bercsenyi Zsuzsanna nagyasz-
szony, masreszt a grofno altai ujonnan
szervezett es telepitett Budaors falu es az
egykori kozseg lakoi kozott a kovetkezo
szovegu szerzodes allapittatott es hataroz-
tatott meg, tehat:
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bizonyos terUlet lesz kiJ'elolve, ahonnan a
sziikseges fat kitermelni es hazavinni lehet.
Kiilonben biintetes terhe mellett tilos a
fakitermeles, a 16 es a kocsi is zalogolasra
kerUl.

14. Mindenki koteles az urasagi gazda-
tiszteknek engedelmeskedni es mindenkor
ke1l6en tisztelni, mert ezek az urasagt61
eloi;"ar6kul vannak kije/olve,

15. Ez a szerz6des, mint ahogyan mar
jelezve van, a mai nappal ervenybe lep,
Ezerhetszazhuszonegyt61
ezerhetszazhuszonhetig lesz ervenyes, de a
hat evb6/ az els6 harom ev szabad, a ma-
sodik harom evet pedig ugy tartjuk, ahogy
fent megjeloltiik. Az urasagi bert evne-
gyedr61 evnegyedre becsil/etesen, hiisege-
sen megfizetj'iik, hogy vesz6dseg ne/kii/
ujra meger6sitve lehessen,

Ez a szerz6des ketoldaluan alairva es
tanuk el6tt kesztilt. Mivel jelen/eg az ujon-
nan te/epii/t Budaors fa/unak nincsen sajat
pecsetj'e, igy hat a lak6k megbizottj.ai tanu-
kent a szerz6dest meger6sitik, akik egy
pe/danyt kapnak be/61e.

Ke/t Zsambekon, 1721. apri/is 21-ik

napjan.
Zichy Zsuzsanna szuletett Bercheny,

Senn Sebestyen, Dintz/ Kereszteny, Singer
Andras, Freu Simon, Kessler Adam, " (FI)

Urnapi kormenet

Egyike azon pogany szokasoknak, ame-
lyet megszeliditve atvett a ramai katolikus
egyhaz, Urnapjat a piinkosd utan kovetkezO
masodik bet csiitortokjen iinnepeljUk. Ur-
napja -CORPUS CHRISTI -annyi mint
Krisztus Teste. Az az iinnep, melyen az
Oltari Szentseget mennyezet alatt koml-
hordozzak, s a negy vilagtitjnak megfelelo-
en negy oltarnal az egesz vilag ele aIlitjak
imadas vegett. KotelezO iinneppe a keresz-

illeti, de a husvago miikodtetese egesz even
at az urasagot illeti.

7. A groft foldesiJrasszonyt illeti matol
kezdve orokke -a harom szabad evet kive-
ve -mindennemii mezei termek kilencede,
a kaposztat es abort sem kiveve.

8. A magyar kiralysag ezen reszen szo-
kasos hen egynapi robot helyett a harom
szabad ev letelte ulan a letelepiilb'k evente
negy nap robotot es negy forintot fognak
hazankent teljesiteni. A robotnapokat az
urasag oft es ahhoz hasznalja lei, ahol
annak sziikseget latja.

9. A felzett robot es penzadomany alol
senki sem lesz kiveve, minden lako koteles
lesz rD.

10. A szerzb'desbe senkit nem lehet be-
vonni az uradalom, illetve az elo/j'aro ura-
dalmi tisztviselb' tudta nelkiil.

11. Amennyiben a lakossag koziil valaki
tovabb akar allani, ne mehessen el addig,
mig a graft foldesurasszonytol hozzafaru-
last es engedelyt nem nyert, es hogy a
tavozo haztelke ne maradj'on iiresen, azt
mas alkalmasnak kell atadni.
Ha ez nem igy tortenik, a kozseg kozosen
vise Ii a felelb'sseget es a kart, mely az ura-
sagot erte. Ezenkiviil, ha nehanyan kedvet
kapnanak es titokban megszoknenek, az
egesz kozseg felel azert, hogy ezek vagyo-
not addig b'rzi,mig az urasagnak, illetve az
elo/j"aro tisztnek ezt nem jeleztek.

12. Mindenki koteles hazat ugy elhe-
lyezni es epiteni, ahogyan azt az urasag
megparancsolta, ahogyan egyesek mar
megkezdtek az epitkezest. Minden haz ele
annyi harsfat kell iiltetni, amennyi az ura-
sag kimerese szerint sziikseges, es ezeket
apolni. Ha egy kimaradna, helyette masi-
kat iiltet, hogy ne legyen hiany.

13. Nem megengedett, hogy mindenki
tetszese szerint dontse a fakat, mert egy
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sei megiinnepeltek az Urnapjat. A pontos
datumot terrneszetesen ma mar senki sem
ismeri. Bizony~ csup:in annyi, bogy 185O-ben
mar nagy pompaval, a korabbi hagyoIrui-
nyokra alapozva linnepeltek az itt elok. (FI)

Umapi korrnenetek Budaorson a xx.
szazadban

Szazadunkban az 1:innepre mar sokan
jottek a f'6varosb61 es a komyezO falvakb61,
bogy megnezzek azt a szinpompas virag-
szOnyeget, amelyet ez a1kalornra keszitettek
a budaorsiek. A korrnenet utvonala 2 km
hosszU es 2 m szeles volt. (1945. ota csak a
templom korill rendezik.) A szOnyeget
foleg mezei viragokb61 keszitettek. Ezt a
falu apraja-nagyja gytijtotte az iinnepet
megelozo napokban. Kosarakba szedtek,
majd pincebe raktak es vizzel perrneteztek,
bogy az 1:innep hajnalan a viragok frissek
legyenek. Magat a szOnyeget az asszonyok
teritessel keszitettek. A flatal ferfiaknak az
volt a dolga, bogy az ilrberesek erdejebOl a
viragszonyeget hatarolo lombos agakat
levagjak, hazaszaIlitsak, azokat "eliiltes-
sek", azaz a viragszOnyeg szeletol jobbra es
balra lerozzek. (92. oldol)

Kiilonosen sok tennivalo volt ott, ahol
kapolna allt. Negy szabadteri oltflr role
epiilt kapolna. Regi, ma mar meg nem
aIlapithato jogcimen, negy csalad hazahoz
tarnaszkodott egy-egy kapolna. Az elso az
Esze Tamas u. 13. szamu Mzhoz, amely a
Wendler-csalad tulajdona; a Iruisodik a
Szabadsag u. 13. Sz3mU Mzhoz, amely a
Braun-csalade; a harrnadik a Szabadsag u.
57. szamu hazhoz, amely a Hauser-csalade;
a negyedik a Szabadsag u. 74. Sz3mU haz-
hoz, amely a Kubik-csalade volt. A kapolna
aIlitojanak es diszitojenek lenni nagy di-
csOseg volt. A diszites sok-sok eloviragb61
font koszorUval tortent. Ezek a koszorUk
fOleg bitzaviragb61 es rnargaretab61 kesziil-
tek.

teny hivek szamara IV. Orban papa tette
1246-ban. A koriilhordozasnak a nepi hitvi-
lag a gonoszt, a betegseget es a termeszeti
csapasokat eliizo erot tulajdonitotta.

Fokent Nemetorszagban terjedt el az a
szokas -a XIII-XIV. szazadban -, bogy a
negy olw role satrakat emeltek. Ezeket a
satrakat ruilunk gallyakkal diszitettek, a
foldre pedig viragot hintettek. A nephit
ezeknek a novenyeknek gy6gyit6 erot tulaj-
donitott.

Az Urnapja megiinneplesere hazankban
1292-001 es 1299-001 maradt fenn irasos
emlek. Az 150 l-ben Budan megtartott
kormeneten II. Ulaszl6 kiralyunk is reszt-
vett. Awn a tomeg a torok hatalmi jelkepe-
ket, tobbek kozott Mohamed koporsojanak
jelkepes masat is osszetorte. Tudjuk tovab-
ba, bogy II. Lajos magyar kiraly udvaraban
az Urnapjat viraghintessel iinnepelte az
egybegyiilt sokasag.

Az Urnapi kormenetek kiteljesedese,
mai megjelenesi formaja a pompakedvelo
barokk idejere teheto. Ekkor hoztak divatba
a jezsuitak a festett kepek, szobrok, alleg6-
rikus csoportozatok koriilhordozasat. (FI)

Az iT mapi kormenet kezdetei Budaorson

Telepiilesiink -mint azt irasos es wgyi
emlekek bizonyitjak -, mar az Arpad-
korban templomos heIr volt. S mint ilyen,
minden ketseget kizaroan megiinnepelte az
Urnapjat a papa altal kiadott rendelet el6-
irasai szerint.

A kozseg fennmaradt iratai alapjan a
Zichyek altal iranyitott ujratelepites utan az
iinnep megtart:is:ir61 tudosito adat nincs.

Budaorson az ujratelepites utan az elso
plebanos Helmar Janos volt, aki 1745.
december 21-en szentelte fel a kozepkori
templom alapjaira epiilt templomot. Ennek
epitese 1752-ig tartott. Ekkortol mar szinte
bizonyosra veheto, bogy a kozseg uj telepe-
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ad6t fizetett torok foldesuranak. Kortarsai
zsamok, ravasz, hazug es ffikent fOsveny
udvaroncnak irtak Ie. Becsiiletes neve Kara
(fekete) Ovejsz volt, de 0 maga minden
magyar levelben csak Veysz basanak irta
magat.

Mint budai basa, alattval6ira swyos
ad6kat vetett ki. Fosvenysegere jellernzo,
bogy 359 olyan faint is osszeiratott ad6zta-
tas celjabOl, amelyik nem is tartozott a

h6doltsaghoz.
1582-ben mar alepp6i, majd darnaszku-

szi basa. Kesobb Egyiptom elere keriilt.
1589-ben a vezeri melt6sagot is elnyerte.

(FI)

A korrnenetet zenes nagyrnise e1ozte
meg. Arnerre a menet e1haladt, a Mzak
falai mindeniitt fe1 vo1tak diszitve. A negy
kapo1naruil a pap e1vegezte a szertartast.
Este a viragszirrnokat e1egettek es osszese-
pertek. A koszorukat a budaorsiek a ban
oltarokra akasztottak, es ott is hagyiak
azokat a kovetkezo evi Urnapig. (FI)

Udvlovok

A kozsegi urnapi diszloveseket vegzO
loveszek nepies neve. (KIG)

Uvejsz pasa

Orsot 1579-ben Uvejsz pasa birtokakent
emliti az osszeir3s. A falu ekkor 48 118 akcse

A romai katolikus templom es az urnapi viragsz6nyeg
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Valinka-patak (Valinka Wiesen)

Az 1778. evi Kneidinger-fele atlaszban
a csiki reszeket abrazo16 lapon a let -ame-
lyen a patak atfolyik -Valinka Wiesen
newel van jelOlve. (FI)

minaIjaiVdl a vaSIltillomas teIiiletileg is t~
bovii1t. A vasutvonal kij'aratainaI levo so-

rompOk megszOntetesevel elharuIt az a
kozlekedesi veszelyforras, mely a kOzUt es a
vasut talalkozasab61 adooott.

A Gyor-Budapest vasutvonal 1974. evi

korszeriisitese idoszakaban a kanyarok atva-

gasara, illetve a palyaszakasz kiegyenesite-
sere is SOT kernlt. Ezzel gyorsabba valt

nemcsak a vasuti szemely-, hanem a teher-

szaIlit.4s is. A korszeriisitesi munkakban reszt-

vettek a Magyar Nephadsereg epito alaku-
latainak katonai is, akiket TorokbaIinti utci-

ban kialakitott barakkepilletekben szilllasoltak
el. A vasiItillomas szemelyforgalma nap-

jainkra minimalisra csokkent. Az elhanya-

golt epilletek es a kornyek rendbetetelet a

kozeljovoben megkezdik. (KIG)

Vasilt Budaorson

A vasilt I884-ban erte el Budaorsot, es

meg abban az evben, jUlius I5-en megnyilt

a Budapest-Komarom (napjainkban Buda-
pest-Gyor-Hegyeshalom) vasiItvonal. A vasutat a
budaorsiek nem nagyon ve1tek igenybe,
hiszen akkor meg alig-alig hagytak el a

kozseget. (FI)

Vardai Istvan

Kalocsai ersek, humanista, jeles kozeleti

ferfii1 volt a XV. S:z.1)z.adban. Egy 1466-001
szarmaz6 oklevel tani1saga szerint a mai
Budaors kozigazgatasi hataran beliil elterii-
16 Horhi (Borhy) kozepkori falu birtokosa

volt. (FI)

Varoscimer

Vasutallomas Budaorson

A Becs-Budapest kozOtti vasutvonal
epitesekor, 1884-ben erte el a vasut a koz-
segel. Ekkor epiilt az atmeno aIlomas es a
tobbi vasuti epiilet. Az 1921-ben lezajlott
budaorsi csata idejen teriilete es epiiletei
fontos harcaszati szerepet toltottek be. A
vasutvonal villamosimsat 1930-ban vegez-
tek el. A Kelemoldi paIyaudvar tehermen-
tesitesere a budaorsi vasutillomast fokoza-
tosan bOvitettek, melynek saran megtortent
a repiiloter es a keseruviztelep bekapcsolasa
is a vasuti haI6zatba.

A II. vilaghilboru saran elszenvedett ka-
rokat gyorsan helyreaIlitottak, majd a tele-
piiles kornyeken kialakitott raktarvaros es
a kiilonbozO rendeltetesu raktarhazak ter-

A yarOS nevezetes szimbOluma. A ci-

meralakUra vagott haromsz6g-pajzs szivpajzs-
zsal, felill vorossel es eziisttel hetszer osz-
tott mew; alul kek hatter elott lebego koro-
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naba helyezett kef arany agancs; a sziv-
pajzsban kek hatter el6tt eziist szikla aljan
wId dornbok lathatok. A korona a kiralyi
birtokra, az agancs az erd6k gazdag vadal-

lornanyara, a szikla pedig a Torokugrato-

hegyre utal. (KIG)

Varosijog
Budaors nagykozseg dinarnikus fejlOde-

se es a kornyezO telepillesekre gyakorolt
kisugarz6 hatasa alapjan a kozigazgatasi

jarasok rnegsziinteteseveI1984. januar I-jet61
kapta rneg ezt a jogot.Ett61 az id6t61 kezdve
Budaors, mint varosi jogU nagykozseg ellatta
egy 19 telepillesbOl 3110, mintegy 104 000 fOs

lakossagot osszefogo terseg korzetkozponti
feladatait is. (KIG)

kiepitettek. A jelenlegi igazgat6, Filipszky
Istvan 1996 novembereben paIyazat utjan
nyerte el a konyvtAr igazgat6i munkakoret.

A konyvtilr zenetermeben mUkOdik a
Konyvtilr Galeria, ahol kovetkezetes es
egymasra epill6 kiaIlitasi program kerete-

beD mutatjak be a mai magyar kepzOmuve-
szet kozismert, jeles alkotasait.

Rendszeresek a Budaors tobb evezredes
tortenetenek mozzanatait bemutat6 kezde-
menyezesek, mint "A het mutilrgya". A
vaxosi konyvtilr a telepilles kozmuvelOdes-
enek es kulturaIis tevekenysegenek egyik
legjelent6sebb bazisa.

A konyvtilr 1997. aprilis I-je 6ta Buda-

OTS egykori ujmtelepit6jenek, gr6f Bercsenyi
Zsuzsanruinak a nevet viseli. (KIG)

Varosi rang

Budaors varosi jogU nagykozseget 1986.
janmir I-jetol a Magyar Nepkoztarsasag
Elnoki Tanacsa varossa nyilvanitotta. A
varosi rang a politikai rendszervaItozas ota
meg nagyobb kotelezettseget rott az on-
kormanyzatra, amely ffikent a kozelet de-
mokratiza16dasaban es a varospolitika fejlo.
deseben a lakossag kozOs iigyeert tett vagy
megtenni szandekozO cselekedetben nyil-
vanni meg. (KIG)

Varosi Kooyvtar

J61 bereodezett olvas6teremmel, szabad-
polcos rendszeru es kezik6oyvtarral kioovi-
tett, kamaraerdei es iskolai fi6kk6oyvtilrral
rendelkezO k6zrniivelooesi intezrneny Bu-
da6rs6n.

A k6nyvffir a telepilles -k6zseg, nagy-
k6zseg, varosi jogU nagyk6zseg, majd a
yarOS -mindenkori vezetese j6voltab61 meg-
hamrozott es altaluk biztositott k6nyvtilrfej-
lesztesi penzkerettel rendelkezett. A konyv-
tarat latogat6k szaIruinak emelkedeset az
tette lehetove, bogy a k6nyvtilrral egy epu-
letben volt Feny pressz6t 1976-ban meg-
sztintettek, es annak atadott helyisegeit a
konyvtar oovitesere haszruiltak tel. A ren-
dezvenyek soraban nemcsak ir6-o1vas6
talalkoz6k, m -elOadasok, k6nyvbemutat6k,
hanem a k6nyvterjesztes is helyet kapott.

A k6oyvffir vezetoi mindenkor a telepu-
leg ismert es elismert szemelyisegei voltak,
mint pl. Szelle Gezane, akinek miikooesi
ideje alatt k6rzeti k6oyvtaTi szervezetet is

Varoslobogo
A kozseg hagyorruinyaiban a kek, a pi-

TOg, a wId es a feher szinek szerepelnek. A
varos Iobogoja feher aiapszinii, szelen vo-
ros es wId farkasfogazattaI, melynek koze-
peben a varos cimere Iathato. (KIG)

Vendeglo Budaorson (1795)

Az budai kiraIyi koronauradalom terille-
ten -Budaorson -korabeli vendegl6 rajza.
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A tervrajzba irt jelolesek:
Okoristall6 -Kocsiszin -L6istall6

(vendegeknek) -Padlaslepcso -Vag6hid -
Meszarszek -Konyha -Killon szobak -A
szeles resz oldalnezete -A keskeny resz
oldalnezete -Folyos6 -KozOs vendegszoba
-Behajt6 -PincelepcsO -Kamra -Cseled-
szoba -Pincelejarat -Vendegloszoba.

A tervrajzot keszitettek: Anton Joseph
Oeschner es Franz Xaver Hacker. Kelt
Budan, 1788. januar 24-en. (33. kep) (FI)

Veydner Janos

,,1346. fun. 16. Buda varas hatosaga
el6tt Tottos, Wyssegrad varnagya, ajtonal-
10 mester, minthogy fia Miklos Veydner
Hanus leanyat, Katalint felesegiil vette,
400 forint ertekii naszafandekot ad. Hanus
pedig hazat, Cheek (Csik) faluban kef,
Kereked sz616hegyen pedig egy sz616t."
(Sandor Mettemich cs. It.)

Mint latjuk, Veydner Janos -az ado-
rruinyoz6 -gazdag budai polgar volt. A
XIV. szazad elso feleben a budai tanacs
tobbsege neMny, egymassal osszehazaso-
dolt gazdag nemet csaladb6l keriilt ki. A
yarOS hataraban a legtobb szOlo az ovek
volt, de a komyekbeli falvak koziil is tobbet
megszereztek. Ennek a folyamatnak ko-
szOnhetOen birtokolta Veydner Hanus Janos
a Cheek faluban levo szoloit, amelyeket
naszajandekkent adott Katalin lanya eskii-
vojekor. (FI)

Vendeglo Budaorson (I)

Jelolesek:
Balr61 jobbra: OkoristaII6 -L6istaII6 -Kocsi-
szin -L6istaIl6.
A tervrajzot keszitette: Thalherr. (FI)

Vizduzzaszto gat Budaorson

A budaorsi sza1ahegyen leva vizduz-
zaszto gat rajza 1795-001.

A tervrajzot Franz Xaver Hacker kama-
rai es po1gari acsmester keszitette. (31. kep)

(FI)

v iztarozo
A KO-hegy eszaki oldalan, 1975-ben

epiilt meg Budaors uj, 1000 Ill3 terfogatu
viztf1roz6ja, amely jelentos szerepet tolto11
be a telepiiles iv6vizh1i16zatanak letl'ehoza-
saban es biZ1:onsagos mUkOOtetesdJen. (KIG)

Vendeglo Budaorson (II)

Szamozott jelolesek:
1 -Behajtokapu. 2 -Bejarat. 3 -Vendeg-

szoba, amiben a borozo es a pincebe vezeto
lepcs51ejarat lathato. 4 -Ket vendegloi
szoba es konyha. 5 -Kamra, pincelepcso es
pince, amely 200 m2-nyi. 6 -Kilt. 7 -3
kiilon szoba es a kaIyhakhoz vezeto folyoso.
8 -Kis konyha. 9 -Meszarszek es vag6-
hid, alatta a padlasfeljaro. 10 -Arnyek-
szek. 11 -Kocsiszin. 12 -Ket istcill0 24

hellyel.
Ez az epwet jo aIlapotil, csereppel fedett, jo
aIlagil fallal van keritve. A tervrajzot keszi-
tette: Joh. Mich. Hamon budai tervezo.
(32. kep) (FI) Wudersch

Budaors nemet neve, a helyi nemetseg
nyelven. (Wud=Buda, Ersch=Ors) A buda-
orsiek a Wudersch srot "hosszan" mond-
t3k: Wuude(r)sch, az (r) hang alig volt
hallhat6, tehAt "Wudesch"-nek ejtettek.

Vendeglo Budaorson (III)

A kepen az egykori budaorsi vendeg16

hornlokzata lathato. A tervrajzot Jacob Groller
goooll6i acsmester keszitette. (34. kip)

(FI)
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Zichy Miklos betelepiteseiZenegg, Georg Christoh

A Zichyektol berelte Budakeszi, Buda-
ors es Csik birtokokat 3000 forintert, mely
szerzOOes 1718-banjart Ie. Zenegg kamarai
elnok volt. 1709-ben I. J6zseftol magyar
nemesseget nyert. (G.C. Zenegg de Scharf-
fenstein), melyet 1715-ben az orszaggyiiles
altai is honosittatott. Gr6f Zichy Peterne
gr6f Bercsenyi Zsuzsanna tole valtotta visz-
sza a sajat nevere BudaorsOt, amelynek
ezen ajogon elete vegeig 1745-ig fOldesUr-
noje marad. (FI)

(FI)
Zenekar

Hesz Janos vezetesevel a k6:tsegben 8 tagli
ruv6szenekar es 6 fOs tcinczenekar miik6-
d6tt. Repertoarjuk szeles skalajan megta-
lalhat6 volt ugy a k6rmenet, a bucsU, mint
a batyus bal vagy az eskiivo alkalmab61
vallalt k6zszereples, valamint a zenei estek,
a Lyra Dalk6r, vagy a templomi k6rus

zenei kiserete. (KIG)

Zichy Miklos grot (1710-1758)

Budaors utols6, a Zichy-csaladbOl szar-
maW f61desura. Zichy Mikl6s a szabolcsi
fOispansagban batyjanak, Laszl6nak az ut6-
da. Felesege bar6 karancsberenyi Berenyi
Erzsebet volt kozsegiink utols6 f61desum6-
je. Hazassagukool gyermek nem sziiletett,
igy a csalad ezen aga kihalt. Obudan a
szillei altai alapitott trinitArius kolostorban
temettek el. (40. kep) (FI)

Zicby Istvan (1616-1693)

1655-ben a Magyar Kiralyi Kamara el-
noke. KieszkozOlte az uralkod6ruil, bogy a
komaromi varuradalmat -amelynek het
csall6kozi falujat apja, Zichy Pal mar 1630-
ban zAlogba vette -orok birtok gyanant,
ferfiagon visszav-aIt.'1atatlanul mag;ihoz vAltsa
57518 forintnyi zAlogosszeg fejeben. fly m6-
don keriilt a varbirtokokkal egytitt a ke-
s6bbi 6budai uradalom a Zichyek kezebe.

(38. kep) (FI)

Ziehy Miklosne

Zichy Mik16sne (sziiletett gr6f karancs-
berenyi Berenyi Erzsebet) ferje halala utan
(1758 eleje) a kozseg birtokosa volt 1766-
ig, amikor a Kiralyi Kamara ervenyesitette
az 1659-ben szerz6desben lefektetett tulaj-
donjogat Budaorsre.
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Ferjevel, Zichy Mik16ssal egytitt nagy
muveszetparto16k es epittetok voltak. Tobb
szep emlek orzi Budaorson tevekenysegti-
keto Partoltak a kor epiteszeit, tobbek kozott
Beb6 Karolyt, akit 6budai udvarukban is
kiilonb()zi) tisztsegekkel halmoztak el. Ekkor
epittettek tel a ma is lathat6 6budai Zichy-
kastelyt, amely azt megelozOen csupan
szereny un lak volt.

l745-ben elkeszittettek a zsAmbeki ple-
bAniatemplom sz6szeket. l760-ban az 6bu-
dai trinitcirius templom berendezeset ren-
deltek meg, az alapit6 Zichy Peter siremle-
kevel egyfitt. 1760 novembereben kesziilt el
a budaorsi templom reszere keszittetett
Szent Kereszt-olw. l762-benjavitotta, uji-
totta tel Beb6 KAroly a budaorsi templom
egyik olwat. l766-ban az Uri utcai hAz
putt6s kapuzatanak elkesziilterol vannak
adatok. 1771 es 1774 kozOtt keszittette el a
budai Szent Anna-templom f'oolwat, va-
lamint ugyanazon templom szOszeket.

A csaladnak akkoriban 2000 kotetes,
jelentos ertekii konyvtilra volt. Az l783-ban
feloszlatott kiscelli trinitciriusok 800 kotetes
konyvtilrAnak legertekesebb peldAnyait is a
Zichy-csalad kapta meg. Ut6bb -Zichy
Mik16sne halaIakor -vegrendelete ertel-
meben vette at e koteteket az Egyetemi

Konyvtilr. (39. kep) (FI)

Zichy Pal (1598-1638)

A komAromi varuradalomb61 het faint
zaIogban birtokolt, 17 000 forint fejeben.
Zichy Pal teremtette meg a Zichy-vagyon
alapjat. (FI)

Zichy Peter 1674-ben sziiletett Zichy
Istvan es Melith Maria fiakent. Meg atyja
eleteben I. Jozsef csaszar tanacsosa lett.
1694-ben Zsambek varcinak rokapitcinya,
1695-ben szabolcsi f6ispan. 1699-ben ka-
maras es tanacsos, 1707-ben f6asztalnok-
mester, 1724-ben a hetszemelyes tabla
kozbiraja. Tobbnyire ZsamMkon elt. Eiso
felesege Homonnai Drugeth Klara volt.
Tole sziiletett gyermekei Ferenc, a puspok
es Laszlo. Masodik felesege 1708-tol grof
Bercsenyi Zsuzsanna. Tole sziiletett Sara es
Miklos. Bercsenyi Zsuzsannaval obudai
birtokukon 1724-ben Kis-Czell neven a
hires Maria-Czellhez hasonloan nevezetes

bucsujarohelyet alapitottak.
Zichy Peter 1701-1726-ig volt az obu-

dai uradalom f6ldesura. Benne a kor ma-
gyar fourainak minden jo es rossz tulajdon-
saga fellelheto volt. 6 is -mint a legtobben
-joval tobbet koltott, mint amennyi jove-
delmet fel tudott mutatni. Gyakran vett fel
kolcsonoket, birtokait rendszeresen elzaIo-
gositotta. Halalakor adossaga tobb mint
300 000 Ft volt. 1700-ban zaIogositotta el
Budakeszit, az akkor meg puszta Budaors-
sel es Csik-puszMval egyiitt. (1719-ben
felesege, Bercsenyi Zsuzsanna valtotta
vissza a maga nevere, s ezt kovetoen Buda-
keszi, Budaors es Csik egeszen 1745-ben
bekovetkezett halalaig az 0 tulajdonaban
maradt. )

Zichy Peter masik jellemvonasa erosza-
kossaga volt. 1714-ben Obuda varosa
-kozepkori jogallasara hivatkozva -a
szabad kiralyi varosi kivaltsagok visszaada-
sat kerte. A per SOlan a negy fOkolompost a
zsambeki var tomlocebe zaratta. Mas teve-

kenysege -eppen ellenkeroleg -finom,
iskolazott roUmak mutatja. Az irodalomtor-
tenet elsO felesegehez irt koltoi levelei es
dalai miatt emlekezik meg rola.

Zichy Peter gr6f (1674-1726)

Zichy Peter je1entos szerepet t01to11 be
Budaors e1eteben. 6 volt az, akinek f6ldes-
urasaga idejen SOT keriilt a nemetek bete-

1epitesere. (37. kep)
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Zsigmond kiraly oklevele

1395. aprilis 29-en kelt Budan, melyben az
uralkodo meghagyja az esztergomi kapta-
lannak, bogy Ors (Wrs) es Szek (Chyk)
Csik birtokon lako kiralyi jobbagyoktol 6si
kivaitsagaik es jogaik ellenere tizedet ne
koveteljenek. (Alirva De Ponto Antal esz-
tergomi erseki helynok 1396. februf1r 28-i
okleveleben, amely szerint a tizedfizetes
miatt perbe fogott Weres Janos, Zwcz De-
meter, Pathkan Miklos es Nycus cheijiki
Mezaros diems Demeter budai es Ewrsi
hospesek mutattak tel eredetijet. (Az esz-

tergorni kaptalan maganlevelmra.) (FI)

Zichy Peter 1726. januar 25-en hunyt
el. Az 6budai egyhazban temettek el. (FI)

Zichy-kastely Budaorson

Epiilt az 1720-as evekben Budaorson, a
Templom ter 12. Sz8.m aIatt, a mai postahi-
vatal helyen. 1877-ben meg emliti
Galg6czy Karoly Pest-Pilis-Solt-Kiskun
megye monografilijliban. "Most az o-budai
koronauradalomhoz tartozik, s a meg
meglevo regi kastelyt is ez birja, mely
azonban t6bb eladasra kitiizott targyak
kozt, a gazdasagi epiiletekkel egyiitt el-
adasra var a penziigyministerium altai
kitiizve. " (FI)

Az 6budai Zichy-kaste/y 1763-ban a Duna fe/o/ nezve
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BUDAORS MULTJANAK EMLEKEIBOL

1. Budaors latkepe 1820 koriil



2. Budaors regeszeti lelohelyei

3. Keso bronzkori leletek
100





5. Az aknasfrok egyike
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7. Romai tori slrtored6k 8. R6mai penzlelet

9. R6mai kori oltar (i. sz. III. szd.:
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11. A "Budaorsi k6"

10. IV. Bela kiraly, akinek
1 236-ban kiadott oklevelen

fennmaradt Ors neve

12. Irat a Sasadi tizedperbol (1321. novo 21.)
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13. Az 1782-ben elhunyt
Mertinger J6zsef p16banos sirkove

az 6temet6ben
14. Korabeli rajz a k6-hegyi Szep16telen

fogantatas kapolnar61

15. Szent R6kus szobra
a templomkertben

16. Nepomuki Szent Janos 1852-ben
allftott szobra
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37. Gr6f Zichy Peter 38. id. Zichy Istvan

39. Ozv. gr. Zichy Mik16sne 40. Grof Zichy Miklos
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UTOSZO

Kedves Olvaso!

Ewton mondunk koszonetet a Budaors helytortenetevel foglalkozo polgar-
tarsainknak eddigi aldozatos munkajukert, kiegeszit6-helyesbit6 segitsegu-
kert.

Mindazoknak a volt budaorsieknek, itt elt csaladtagjaiknak, akik a telepu-
lest61 kUlonboz6 okok miatt tavolra keriiltek; a kozsegb61 varossa valt Buda-
ors helytortenetet el6szor osszefoglalo Hauser Jozsefnek es masoknak, tob-
bek kozott Kertesz Istvannak, Kosa PaInak, dr. Kovacs Jozsef Laszlonak es
Lenart Jozsefnek korabban mar tobb helyen megjelent irasaikert.

Igyekeztiink sok mindent felhasznalni, bogy minel eredetibben, torteneti
huseggel adozhassunk a remenyeink szerint megvalosithato celnak, bogy az
ezereves allamisagunk tiszteletere sor keriilhessen Budaors monograflajanak
megirasara. Ennek reszekent adjuk kozre eddigi kutatomunkank eredmenyet.

A sorozat folytatasa erdekeben tovabbra is kerjuk Budaors regi es uj
hagyomanyainak meg6rzesehez, apolasahoz a helybeli lakosok, valamint a
Budaorsot magukenak is erz6 honpolgarok erkolcsi es anyagi tcimogatasat.

Bizunk benne, bogy ez a csaknem felezer szocikket tartalmazo kiadvany
megnyerte az On tetszeset is.

Budaors, 1997. december

Koszonettel es tisztelettel:

a szerzok
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