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ELÔSZÓ ÉS AJÁNLÁS

Írta: Wittinghoff Tamás
Budaörs város polgármestere

Elkészült a Tanulmányok Budaörs múltjából címû sorozat második
kötete. Jó egy év telt el az elsô megjelenése óta, s ismét egy újabb
könyvet vehetünk a kezünkbe Budaörs történetérôl. A kötetben
kilenc tanulmány kapott helyet, mindegyik egy-egy – a város szem-
pontjából – érdekes történelmi korszakot tárgyal.

Filipszky István nyolc tanulmánya közül az elsô kettôben kitûnô
áttekintést ad Budaörs történetérôl az 1720 és 1730, valamint az 1730
és 1740 közötti évekbôl, harmadik írása pedig Budaörs XVIII. századi
középületeit mutatja be – bôséges képanyaggal –, majd ismerteti a bu-
daörsi patikák történetét is. Az általa gondozott rendkívül értékes do-
kumentumok – a budaörsi nyilvánosjogú magán polgári fiúiskola 
értesítôi révén –, az egykor volt iskola életébe engednek bepillantást. 

Külön érdekessége a kötetnek Budaörs – bizonyítottan több mint
hét évezredes – ismert történetének kronológiája, valamint igazi kurió-
zum Filipszky István összeállításában a most elsô ízben közreadott, a
Budaörsrôl megjelent könyvek és kiadványok tartalma alapján össze-
állított történeti és helyismereti irodalom bibliográfiája.

Egy 1956-ból fennmaradt eredeti irat is található a kötetben, mely
forrása lehet a korszakkal foglalkozó kutatóknak. 

Kósa Pál, városunk Jókai Mór Mûvelôdési Központja nyugalmazott
igazgatójának írása pedig a budaörsi HÉV történetét dolgozza fel.

A korabeli dokumentumok érdekessége, hogy egy-egy korszak
hétköznapi életét, az emberek mindennapjait közvetlenül tárják
elénk. Egy-egy személyes adat, vagy éppen néhány sor már hangu-
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latában is nagyon sokat árul el az adott korszakról, jobban megérint-
heti az olvasót, gondolatban részesei lehetünk egy tovatûnô kor
mindennapjainak.

A tanulmányok lehetôséget adnak arra, hogy egy pillanatra meg-
álljunk, elgondolkodjunk a város történetén, fejlôdésén, megismerjük
elôdeink törekvéseit, vágyait, munkáját. A szerzôk és a szerkesztô
szakértelme és munkássága pedig garancia arra, hogy minden tanul-
mány színvonalas, igényes munka.

Mindenkinek ajánlom e kötetet! Azoknak is, akik már olvasták az
elsôt, de azoknak is, akik csak most kezdenek érdeklôdni városunk
múltja, történelme iránt.

Budaörs, 2004 ôszén



7

Mottó: „Minden közösséghez hozzá tartozik 

a múltja, vele és benne él.”

AZ OLVASÓHOZ

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 
Mindenekelôtt köszönöm, hogy kezébe vette a kötetet, melyben re-
ményeim szerint ismét sok új, értékes adalékot talál városunk múlt-
jára vonatkozóan. A jelenlegi könyvben kilenc tanulmány kapott he-
lyet, melyek Budaörs történetének egy-egy fejezetével ismertetik
meg a téma iránt érdeklôdôket.

Saját tanulmányaim mellé ismét felvettem egy „vendég” szerzô
írását, s ezt a gyakorlatot a jövôben is folytatni kívánom. Az idôren-
det, valamint a szerzôséget követve adom kézbe az elôzô kötetem óta
eltelt idôszak ez irányú tevékenységének eredményét.

A helytörténet írójának munkája sokszor esetleges. A kutatások so-
rán elôkerülô új adatok gyakran felülírják a régieket, emiatt elôfordul,
hogy kitûzött, valósnak tûnô célok válnak köddé. Ezek a célok – újabb
erôfeszítések eredményeként – aztán hosszú évek elteltével kerülnek
csak elôtérbe, s megjelenletetésre a tanulmányok.

Egyetértve a tudós történész – dr. Hiller István professzor – megál-
lapításával: jövônket csak úgy tudjuk megformálni és városunk jelenét
megérteni, ha megismerjük településünk hét és fél évezredes múltjá-
nak eddig feltárt emlékeit.

Hogy milyen ez a kötet? A bírálat joga az olvasóé. Bizakodom,
hogy a Tanulmányok Budaörs múltjából címmel megjelentetett mun-
kám második kötete is ugyanúgy felkelti érdeklôdését, mint az elsô.

Budaörs, 2004 decemberében
Filipszky István

könyvtárigazgató, helytörténész
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A KEZDETEK

1721 tavaszán – pontosabban április 21-én – egy keddi nap kora hajna-
lán senki sem aludt az akkori Budaörsön. Nagy eseményre készülôd-
tek, mely aztán hosszú idôre meghatározta az itt élôk mindennapjait.

A falu lakói közül öten – név szerint: Sebastian Senn, Christian
Dintzl, Andreas Singer, Simon Freu és Adam Kässler  – Zsámbékra in-
dultak a nagyhatalmú földesúr, gróf Zichy Péter uradalmi központjá-
ba, hogy aláírják az új lakóhelyükrôl részükre elôkészített szerzôdést.
Ruhájuk tisztes szegénységrôl árulkodott, mégis szinte kiríttak az ott-
hon maradottak közül. Mert bizony földi javakban nem dúskáltak az
akkor újratelepített Budaörs lakói. A szekér és az eléje fogott két ló
sem a jólét jegyeit viselte magán. Az öt férfi az alkalomhoz méltó ko-
molysággal foglalta el a helyét a bakon és a kocsi két oldalán kereszt-
be tett deszkán. Nagyot döccenve indult a szekér a Zsámbékra vivô
rögös, hepehupás földúton, a valamikori Mészárosok útján.

A napról, az eseményrôl a fennmaradt szerzôdésbôl van tudomá-
sunk. Az akkoriban a török kori kicsiny végvár minden jegyét ma-
gán viselô zsámbéki uradalmi központban gr. Zichy Péter neje,
gr. Bercsényi Zsuzsanna, Budaörs község földesúrnôje kötötte a te-
lepülést képviselô öt férfival a 15 pontból álló szerzôdést.

Sokszor, sokan még ma is az óbudai uradalom – amelybe Buda-
örs is tartozott – nagyhatalmú urát, gr. Zichy Pétert vélik Örs akkori
tulajdonosának. Kiadványokban jelentetik meg e téves adatot, nemrég
városunkban még utcát is neveztek el róla. A dolgokat azonban kissé
figyelmesebben átnézve az alábbiak derülnek ki e fontos kérdésrôl:
gr. Zichy Péter 1701-tôl 1726-ig, haláláig volt az óbudai uradalom föl-
desura. Benne a kor magyar fôurainak minden jó és rossz tulajdonsá-
ga fellelhetô volt. ô is – mint kora fôrangújai közül legtöbben –, jóval
többet költött, mint amennyi jövedelmet fel tudott mutatni. Gyakran
vett fel kölcsönöket, mi több, birtokait rendszeresen elzálogosította.
Halálakor adóssága több mint 300 ezer forintra rúgott. A zálogba adott
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települések között szerepelt Budakeszi, az akkor még puszta Örssel
és a középkorban virágzó, ám addigra már elpusztásodott Csik falu-
val együtt. A három helységet 1719-ben felesége, gr. Zichy Péterné 
gr. Bercsényi Zsuzsanna váltotta vissza a zálogból a maga nevére
Georg Christoph Zenegg kamarai elnöktôl. Ezt követôen Keszi (Bu-
dakeszi), Örs (Budaörs) és Csik – egészen 1745-ben bekövetkezett ha-
láláig – az ô tulajdonában maradt. Ezért kötötte ô a szerzôdést 1721-
ben az akkor már egy esztendeje Örsön élô német telepesekkel.

A KÖZSÉG ÚJRATELEPÍTÉSE

A gr. Zichy Péter, a község földesura és Georg Christoph Zenegg ka-
marai elnök közötti zálogszerzôdés 1719-ben lejárt, amely Budake-
szire, Budaörsre és Csik pusztára vonatkozott. Akkor gr. Zichy Péter
neje, gr. Bercsényi Zsuzsanna a három helységet a saját nevére vál-
totta vissza, melyeknek mint írtam, földesúrnôje maradt egészen
1745-ben bekövetkezett haláláig.

Akkoriban a három, valamikor virágzó település közül kettô –
Örs és Csik – állandó lakossággal nem rendelkezett. Sürgette tehát
az új tulajdonost az idô, hogy a hajdan dúsgazdag falut immár állan-
dó lakossággal, új telepesekkel népesítse be. Az 1686 óta jól bevált
módszer szerint ô is a német birodalom kisebb-nagyobb fejedelem-
ségeibôl gondolta újratelepíteni a tulajdonába került Budaörsöt.
Közvetlenül a birtokbavétel után telepítési biztost fogadott fel, aki a
birodalmi falvakat járva igyekezett eleget tenni feladatának.

Vajon kik és miért vállalkoztak arra, hogy ismeretlen helyen kezd-
jék újra családjukkal az életet? Tudnunk kell, hogy akkoriban hábo-
rúk, hadjárások rémítették, nyomorították a kisebb-nagyobb fejede-
lemségekre szétesett német birodalom lakóit. A különféle helyi törvé-
nyek közül kétségkívül serkentette az útnak indulókat az, amely ki-
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mondta, hogy a falusi birtokok elapró-
zódását megakadályozandó, egy csa-
ládban a legidôsebb fiú örökölhet csu-
pán, a többi jószerivel földönfutóvá
vált. A bekövetkezett túlnépesedés is
arra ösztönözte az ott lakókat, hogy új
hazát választva keressék boldogulásu-
kat. Ehhez járult még a telepítési biztos
által földi Kánaánként leírt Örs és Csik
puszták ígérete.

Mit ígérhetett még a telepítési biztos az útra indulóknak? Kezdet-
ben szabad, adómentes éveket, telepesjogokat, megmûvelhetô földet,
segítséget az új otthon megteremtéséhez. Ígérhette az Örsön és Csík
puszta területén akkor már kétezer éves monokultúra, a szôlôtermesz-
tés lehetôségét, az itteni hegyek e célra igen kiváló déli fekvésû lan-
káin. Ígérhette továbbá az ugyan romos, de kevés munkával rendbe
hozható középkori pincék használatát a Kôhegy és a Huszonnégy-
ökrös-hegy oldalán. Bizonyára meggyôzte ôket az is, hogy német la-
kosságú, akkorra már újratelepített falvak szomszédságába kerülnek.
De nyilván kecsegtette a jövendô telepeseket, hogy az ország fôváro-
sa – Buda – csupán nyolc kilométerre (akkori mérték szerint egy mér-
földre) lesz kijelölt, új lakóhelyüktôl. Vonzó lehetett a nagy forgalmú
város, az idôvel esetleg oda történô áttelepülés lehetôsége, valamint
a megtermelt áruk értékesítésére kiválóan alkalmas, rendszeres budai
piac vonzó közelsége. Ne feledjük, hogy a késôbbi, a földesúrnôvel
kötött szerzôdésben foglaltak mellett a letelepülôk hospesjoggal bíró
személyek voltak. Csábítóan hathatott az is, hogy az akkor már hu-
szonöt éve, 1695 óta újra mezôgazdasági mûvelés alá vont földekrôl
beszélt nekik a telepítési biztos.

Az agyonnyomorított, gazdaságilag kisemmizett egyszerû német
parasztember elôtt felcsillant tehát egy szebb és jobb élet reménye.

A Zichy-család címere
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Rövid idô alatt földdel, házzal, jószággal, eladható terményfelesleg-
gel bíró módos parasztgazdákká válhattak az ígéretek szerint. Nem
csodálhatjuk tehát, hogy a telepítési biztos munkáját siker kísérte, s
így 1720 kora tavaszán hozzávetôlegesen húsz német parasztcsalád
készen állt, hogy hont foglaljon a számukra ismeretlen messzi or-
szág kis településén, Budaörsön.

A telepesek származási helye 

Erre a kérdésre eddig már többen is, de más-más megközelítésben
próbáltak válaszolni. Megállapíthatjuk, hogy eredménytelenül. Dr.
Riedl Ferenc az 1933-ban Budapesten kiadott „A budaörsi német
(középbajor) nyelvjárás alaktana” címû dolgozatában nyelvi szem-
pontok tüzetes vizsgálatával vélte megoldhatónak a kérdést. Váro-
sunk neves helytörténésze, Hauser József igazgató úr az összeírások-
ban fellelhetô vezetéknevek alapján gondolta az ide települtek 
korábbi lakóhelyének meghatározását. Mindketten elismerték azon-
ban, hogy erôfeszítéseik nem jártak eredménnyel.

Mi lehet az oka annak, hogy e két jeles szakember ezirányú pró-
bálkozásai sikertelenek maradtak? Kétségkívül közrejátszott az a
tény, hogy a korabeli írásokat, egyházi anyakönyveket (sajnos) nem
lehet az ezirányú adatok gazdag tárházának tekinteni. A Budaörsre
települt családok származási helyének vizsgálatakor óhatatlanul fel-
merül annak a lehetôsége, hogy az elsô, 1720-ban ide érkezettek
nem a német birodalom területérôl érkeztek. Ez esetben a kor jól
bevált szokásának megfelelôen a már korábban a német nyelvterü-
letrôl érkezettek egy másik magyarországi földesúr birtokán letöltött
szabad évek után, a további adómentes évek reményében vállalkoz-
tak a Budaörsre történô áttelepülésre.

Így válnak érthetôvé azok a szûkszavú, a származás helyét pon-
tosan nem jelölô válaszok (a Feketeerdôbôl, Bajorországból, a Né-
met Birodalomból, nem tudom stb.), melyek Hauser igazgató úr
könyvében e téma taglalásakor olvashatók.
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Ez esetben az elsôként Budaörsre érkezetteknek igencsak jó
okuk volt eltitkolni származásuk helyét, mielôtt – mint az adatokból
kitûnik – a szabad évek letelte után Budaörsrôl is továbbmentek egy
másik földesúr birtokára, az újabb adómentes évek reményében.
A másik ok talán jobban rávilágít a kérdés feloldhatatlanságára. Még-
pedig az, hogy Budaörsre nem egy helyrôl jöttek az új telepesek.
Vizsgáljuk meg hát ennek okát.

Az 1686 után kezdôdött újratelepítési hullám akkor már harminc-
három éve tartott. 

Ezt a folyamatot három nagy részre osztják a történészek:
• a földesúri telepítések,
• a Mária Terézia kori, immár az uralkodó által támogatott tele-

pítések,
• a II. József kori, ugyancsak a bécsi udvar által támogatott tele-

pítések.
Elmondhatjuk, hogy az idôben elsô telepítési hullámnak a vége

felé jártak 1720-ban. A földesurak megmaradt, illetve új adomány-
ként szerzett jelentôs földbirtokai – ha lassan is – de már újratele-
pültek. Nézzünk körül Budaörs környékén 1720-ban!

• Buda: közvetlenül az 1686. évi felszabadítás után megkezdô-
dött az újratelepülése,

• Budakeszi: 1698-ban települ újra németekkel és frankokkal,
• Törökbálint: 1691-ben népesíti be a földbirtokos jezsuita rend,
• Zsámbék: a végvár kapitánya 1694-tôl gr. Zichy Péter, aki saját

katonáit ülteti földre a községben, késôbb német telepeseket
hozat melléjük;

• Páty, Bia és Torbágy is lakott már 1720-ban.

1720-ban a Budaörs telepítését vállaló biztosnak nem volt köny-
nyû dolga tehát, akár kis létszám összegyûjtésekor sem. Akik jönni
akartak, addigra már Magyarországon voltak valamelyik fôúr birto-
kán, ezért a biztos csak az „újratermelôdô” szegények közül tobo-
rozhatta az új budaörsi telepeseket.
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Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a késôbbi udvari tele-
pítésekkel szemben egy-egy fôrangú földbirtokos igencsak keveset
ígérhetett az útrakelôknek. Végig kell gondolnunk azt is, hogy a har-
minchárom éve tartó elsô telepítési hullám éppen elég idôt adott ar-
ra, hogy a már több évtizede Magyarországon élô új honfoglalók tu-
dassák az otthon maradottakkal, hogy az indulásuk elôtti ígéretek és
az érkezésük utáni valóság között bizony nagy a különbség. Az
1710-es évek végére, mikor Budaörs újratelepítése megkezdôdhe-
tett, már közel sem volt teljességgel hihetô a Magyarországról szóló
„tejjel-mézzel folyó Kánaán” ígérete. Elmondhatjuk, hogy csupán a
legszegényebbek, a legelesettebbek reméltek némi emelkedést ott-
honi állapotukhoz képest az új hazában.

Miként érkeztek a telepesek? 

A telepeseket és a magukkal hozott több-kevesebb ingóságukat
nagyrészt vízi úton, a Dunán szállították új lakóhelyükre. A kijelölt
új lakóhelyhez a legközelebb esô ponton partraszálltak, majd innen
folytatták útjukat gyalog, vagy jobb esetben keréken. A csoportok
kora tavasszal indultak a hosszú útra. A célszerûség követelte így,
hiszen az ôszi-téli hidegek beköszöntéig hajlékot kellett teremteni-
ük családjuk számára. Gondolniuk kellett létfenntartásukra is, tehát
már az érkezés évében vetniük, aratniuk kellett. Ezek után nem cso-
dálkozhatunk – a fentiek ismeretében —, hogy az elsô évek bizony
keservesen teltek a Budaörsön földre ültetett német telepesek szá-
mára. Az elsô érkezôk, akik – mint az akkoriban készített összeírá-
sok mutatják – , bizony igencsak szegények voltak, ami rányomta
bélyegét az elsô itt töltött évekre. Azonban nemcsak Budaörsön volt
ez így, a legtöbb újonnan telepített községnél hasonló gondokról
szólnak a beszámolók. Ehhez járult az a tény, hogy az 1720-as évek
igencsak aszályosak voltak, csapadékot alig láttak. A termés még az
oly gondos mûvelés ellenére is kisült, s oly kevés volt, amit betaka-
rítottak, hogy még a családok télire valóját sem biztosította.
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Budaörs 1720-ban

A falu, illetve akkor még az egy-két rommal tarkított puszta föld a
következôképpen festett 1720-ban, az új telepesek ideérkezésekor a
korabeli írásos adatok, valamint azokból következtethetôen a falut
ábrázoló jóval késôbbi, az 1766-os elsô fennmaradt térkép alapján.

Mindenekelôtt meglepô volt az akkori Örs területének kicsinysé-
ge. Határa mindössze a mai Kálvária-dombig tartott, mely egyre kes-
kenyedve tartott a mai Kamaraerdô irányába. Keleti határa nagyjából
megegyezett mai határával. Az ország fôvárosát – Budát – a környe-
zô településekkel összekötô út, a valamikori Mészárosok útja futott
keresztül a falun. Ez vitt Keszire, Torbágyra, Biára, de leágazott Tö-
rökbálintra is, biztosítva ezáltal az összeköttetést a szomszéd falvak-
kal. Az úton kívül kétségtelen elônynek mutatkoztak a hegyek lan-
kás déli fekvésû, szôlôtermesztésre kiválóan alkalmas lejtôi. Itt talál-
ták még az új telepesek a középkori borospincéket – még ha rossz,
elhanyagolt állapotban is –, a Kôhegy oldalában.

Örsön az 1725-ös templomösszeírás szerint még látszottak a kö-
zépkori királyi kápolna,  Örs falu korábbi templomának falai, a mé-
lyen a földben húzódó alapokkal együtt. Remény volt tehát az egyik
legfontosabb létfeltétel, a katolikus egyház belátható idôn belül tör-
ténô felélesztésére is.

Nem utolsósorban pedig félórányi szekerezéssel elérhették a falun
áthúzódó kátyús földúton Budát, az ország fôvárosát, ahol a piacon
lehetôség kínálkozott az árufelesleg értékesítésére.

A telepítési szerzôdés  

Ezek után lássuk, hogy miben állapodott meg 1721. április 21-én az
újonnan benépesített település öt küldötte, másrészrôl a község föl-
desúrnôje, gr. Zichy Péter neje, gr. Bercsényi Zsuzsanna. A fennma-
radt szerzôdés a következôk szerint szól:
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„A mai, a végén írt kelte-
zés szerint, egyrészt a gr. Ber-
csényi Zsuzsanna nagyasz-
szony, másrészt a grófnô 
által újonnan szervezett és te-
lepített Budaörs falu és az
egykori község lakói között a
következô szövegû szerzôdés
állapíttatott és határoztatott
meg, tehát:

1) A fent nevezett, újon-
nan telepítendô Budaörs fa-
lunak, amelynek telepítése és
benépesítése most történik, a

grófi földesúrnô megígéri mindazoknak, akik itt háztelket akarnak
foglalni és azon letelepedni, hogy a mai keltezéstôl számítva három
éven át szolgáltatás és robot nélkül lakhatnak és megfizetik a szoká-
sos uradalmi adományokat, hogy ezen idô alatt felépítsék végleges
házaikat. De ha néhányan csak egy év múlva vagy azon túl érkez-
nének, ôk is csak a meghatározott három évre és nem tovább élvez-
hetik az uraságtól kapott három évet.

2) A grófi földesúrasszony megígéri, hogy a megyét és a császárt il-
letô adókat és elôfogatolások teljesítését három évre magára vállalja.

3) A kijelölt házhelyeken kívül mindenki részére szántót és rétet
biztosítanak, melyek örökölhetôen a házzal használhatók.

4) Megengedett, hogy mindenki szükség szerint a szántókon és a
réteken tuskózzon, anélkül, hogy elsô és második évben kilencedet
kelljen adni.

5) Megengedett, hogy szôlôket telepítsenek. A grófi földbirtokos-
asszony megígéri, hogy mindenki öt évre kilenced nélkül használhat-
ja az új telepítésû szôlôket.

Gr. Bercsényi Zsuzsanna, 
gr. Zichy Péter neje
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6) A nagyra tartott grófi földesúrasszony Újévtôl Mihály napjáig
fenntartja magának a bormérési jogot, mely Mihály naptól Újévig há-
rom éven át a községet illeti, de a húsvágó mûködtetése egész éven át
az uraságot illeti.

7) A grófi földesúrasszonyt illeti mától kezdve örökké – a három
szabad évet kivéve – mindennemû mezei termék kilencede, a káposz-
tát és a bort sem kivéve.

8) A Magyar Királyság ezen részén szokásos heti egynapi robot
helyett – a három szabad év letelte után – évente négy nap robotot és
négy forintot fog házanként teljesíteni. A robotnapokat az uraság ott
és ahhoz használja fel, ahol annak szükségét látja.

9) A jelzett robot és pénzadomány alól senki nem lesz kivéve,
minden lakó köteles lesz rá.

10) A szerzôdésbe senkit nem lehet bevonni az uradalom, illetve
az elöljáró uradalmi tisztviselô tudta nélkül.

11) Amennyiben a lakosság közül valaki tovább akar állani, ne
mehessen el addig, míg a grófi földesúrasszonytól hozzájárulást és
engedélyt nem nyert, hogy a távozó háztelke ne maradjon üresen,
azt más alkalmasnak kell átadni. Ha ez nem így történik, a község
közösen viseli a felelôsséget és a kárt, mely az uraságot érte. Ezenkí-
vül, ha néhányan kedvet kapnának és titokban megszöknének, az
egész község felel azért, hogy ezek vagyonát addig ôrzi, míg az ura-
ságnak, illetve az elöljáró tisztnek ezt nem jelezték.

12) Mindenki köteles házát úgy elhelyezni és építeni, ahogyan azt
az uraság megparancsolta, ahogyan egyesek már megkezdték az
építkezést. Minden ház elé annyi hársfát kell ültetni, amennyi az
uraság kimérése szerint szükséges. És ezeket ápolni kell. Ha egy ki-
maradna, helyette másikat ültet, hogy ne legyen hiány.

13) Nem megengedett, hogy mindenki tetszése szerint döntse a fá-
kat, mert egy bizonyos terület lesz kijelölve ahonnan a szükséges fát
kitermelni és hazavinni lehet. Különben büntetés terhe mellett tilos a
fakitermelés, a ló és a kocsi is zálogolásra kerül.

14) Mindenki köteles az urasági gazdatiszteknek engedelmesked-
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ni és ôket mindenkor kellôen   tisztelni, mert ezek az uraságtól elöl-
járókul vannak kijelölve.

15) Ez a szerzôdés, mint ahogyan már jelezve van, a mai nappal
érvénybe lép.

Ezerhétszázhuszonegytôl ezerhétszázhuszonhétig lesz érvényes,
de a hat évbôl az elsô három év szabad, a második három évet pedig
úgy tartjuk, ahogy fent megjelöltük. Az urasági bért évnegyedrôl év-
negyedre becsületesen, hûségesen megfizetjük, hogy veszôdség nélkül
újra megerôsítve lehessen.

Ez a szerzôdés kétoldalúan aláírva és tanúk elôtt készült. Mivel je-
lenleg az újonnan települt Budaörs falunak nincsen saját pecsétje,
így hát a lakók megbízottjai tanúként a szerzôdést megerôsítik, akik
egy példány kaptak belôle.

Kelt Zsámbék, 1721. április 21.
Zichy Zsuzsanna született Berchény, Senn Sebestyén, Dintzl

Keresztély, Singer András, Freu Simon, Kässler Ádám.”

Minthogy az újratelepítési szerzôdés alapjaiban befolyásolta Bu-
daörs újonnan érkezett népességének mindennapjait, illendô részle-
tesebben foglalkoznunk vele.

A bevezetô sorok kétségtelenül arra utalnak, hogy a település
már korábban – 1596-ig – lakott volt. Az elsô pont semmiben sem
tér el a korban szokásos újratelepítési szerzôdésektôl: három szabad,
azaz adómenetes évet ígér a Budaörsre költözôknek. A második
pont ugyanerrôl szól, miszerint a forspontot az uraság ez idôre át-
vállalja a helybéliektôl. Ha megnézzük a korai idôkbôl származó
összeírásokat, rájövünk, hogy bizony nehéz lett volna eleget tenni-
ük e kötelezettségüknek a jórészt jószág híján lévô falusiaknak.

A következô passzus ugyancsak az ide érkezettek juttatásait tár-
gyalja. Gál Éva könyvében a telkek nagyságát negyed telekre teszi,
mely ugyan kicsi, de a falu határát, valamint a háztartások felszerelt-
ségét tekintve igencsak tetemes földdarabot jelent. Két év szabad
tuskózást ígér a negyedik pont, mely a község faszükségletét volt hi-
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vatva fedezni. Jelentôs az ötödik pont, mely a szôlôtelepítésrôl szól.
A már fentebb említett monokultúra újraindítását szorgalmazza, im-
már öt évre szóló kilencedmentességgel. Mint a korábbi idôkben –
az 1596-os kitelepítés elôtt —, majd a szôlôkultúra késôbbi felvirág-
zása után láthattuk, a falu fô bevételi forrása mindenkor a szôlôter-
melés, a borkészítés volt. Ez állítja majd talpra anyagilag a falut új-
ra, a szôlôtôkék termôre fordulta után az 1730-as években!

A következô pont nem véletlenül szól errôl: gr. Bercsényi Zsu-
zsanna fenntartja magának a bormérés jogát Újévtôl (január 1-tôl)
Mihály napjáig (szeptember 29-ig). A három szabad év után már
egész évben jogot formál a bormérésre. A húsvágó (a községi vágó-
híd) mûködtetését, illetve az ebbôl származó hasznot viszont a szer-
zôdés napjától egész éven át igényli.

A hetedik pont megismétli a három szabad év utáni földesúri já-
randóságra vonatkozó elôírásokat. A következô pont tovább bôvíti
az újonnan érkezettek kötelezettségeit a robottal és az évenkénti
pénzbeni adóval. A kilencedik pont ismétli és pontosítja az elôzôt.
A tizedik pont védekezik az akkor országszerte nagy számban ura-
ságtól uraságig vándorló „kóbor elemek” ellen, mikor kimondja,
hogy csupán a szerzôdött személyekre vonatkozik az írás.

Az ezt követô pont ugyancsak az akkor igen nagyszámú kóbor-
ló egyénekre, családokra vonatkozik. A kor újratelepülôi közül so-
kan a három, szôlô esetében több szabad év letelte után a robot, a
kilenced, a pénzbeli szolgáltatások elôl menekülve új helyre települ-
tek, ahol az új földesúrnál újabb kötelezettségektôl mentes évekre
számíthattak. Ne felejtsük Buda vonzó közelségét, ahol a megtele-
pülôkre újabb elônyök vártak. Átnézve a korabeli összeírások ada-
tait leszögezhetjük, hogy a fentiek alól Budaörs újonnan érkezett te-
lepesei sem képeztek kivételt. A közösségre hárított kollektív fele-
lôsség, a hátrahagyott csekélyke, vagyonnak alig nevezhetô érték
messze nem állt arányban a remélt új lehetôséggel, melyet az új he-
lyen remélt újabb szabad évek jelentettek.

A tizenkettedik pont a házról szól. Nyilván a település rendezett-
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ségét kívánta a földesúrnô megteremteni az itt leírtakkal. A követke-
zô pont ugyancsak az ésszerûségi szempontokat veszi figyelembe a
fakivágás szabályozásakor. A tizennegyedik pont az urasági gazda-
tisztekrôl szól. Ez szintén érthetô, hisz a földesúrnô rajtuk keresztül
gyakorolta alattvalói fölött a hatalmát. Az utolsó pont összefoglalja
az elôzô tizennégy pontban rögzítetteket. Elmondható még a szer-
zôdésrôl, hogy ésszerû, mindkét fél részére elfogadható elôírásokat
tartalmaz, és szinte azonos a kor más újratelepítési szerzôdéseivel.

Nézzük meg, hogyan ír ugyanerrôl a szerzôdésrôl L. Gál Éva, a
szakterület avatott kutatója az Akadémia Kiadónál 1988-ban megje-
lent „Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt 1659–
1766” címû könyvének 168-169. oldalán:

„Budaörsnek Bercsényi Zsuzsanna adott telepítési szerzôdést 1721.
április 24-én (sic!). A letelepedést elôsegítô feltételek – az új lakosok há-
zat építhettek maguknak, a házhelyhez a földesúr szántót és rétet jelölt
ki, három szabad évet, a szôlôültetésre öt szabad évet kaptak – felsoro-
lása után következtek a kötelezettségek: a budaörsiek – akik eleve csak
negyedtelket kaptak – minden háztól évi 4 forint cenzust tartoztak fi-
zetni és négy napot robotolni; kilencedet már e szabad években is
adniok kellett; a mészárszék egész évben, a kocsma háromnegyed évig
a földesúré volt; fát csak saját szükségletükre és csak a kijelölt helyen
vághattak. A grófnô kikötötte, hogy a lakosok csak földesúri engedéllyel
költözhetnek el, helyettes állítása után. A szerzôdés azt is kimondta,
hogy a házat a földesúr elôírásai szerint kell felépíteniük, ahogy egye-
sek már el is kezdték az építkezést. Budaörs szerzôdése öt évre szólt, de
legközelebb csak 1727-ben készült új szerzôdés.”

A telepesek elsô évei

Minden fennmaradt irat – mint az 1725-ös és az 1728-as összeírások,
de Bél Mátyás: Notitia Hungariae Pest megyét taglaló kötetének a ko-
rabeli Budaörsre vonatkozó része szerint is – az újonnan betelepített
sváb lakosság elsô évei igen nehezen teltek. Nem csupán a sanyarú
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sorsot biztosító, de mégis megszokott eredeti lakóhelyükbôl való ki-
mozdíttatásról kell itt beszélnünk – az új, a nehezen szokható, gya-
korlatilag puszta földre való ültetésrôl –, de sok más egyébrôl is. Az
újonnan telepített szôlôk termôre fordulásáig nagy nehézségekkel kel-
lett megküzdeniük Budaörs új lakóinak. A családjuk és maguk számá-
ra az idôjárás viszontagságai elôl védelmet nyújtó otthon megteremté-
sérôl is gondoskodniuk kellett. Egészségügyrôl jószerével nem beszél-
hetünk, ennek csírái is csak jóval késôbb kezdtek kialakulni, mert
nemhogy orvos, felcser, de még bába sem akadt a faluban.

Az elsô orvos – de inkább felcser – valamikor az 1730-as évek 
végén került Budaörsre. Az elsô bábára (obstatrix) vonatkozó adatot
1761-ben jegyezte be Kail plébános az anyakönyvbe. Ha megnézzük
a korabeli adatokat, a közeli és távoli lakott településeken sehol sem
található erre vonatkozó bejegyzés. Talán a közeli Budára vihették 

a nagyon betegeket
orvoshoz a budaör-
siek. Kisebb bajaikat
kényszerbôl maguk
kezelték. Ma, amikor
a legkisebb egész-
ségügyi gondjukkal
is orvoshoz fordul-
hatnak az emberek,
elképzelni is nehéz
ezt a helyzetet.

Testi bajaikon kí-
vül lelki életük gon-
dozása is igen nagy
nehézségekbe ütkö-
zött. A községnek

A korabeli
német telepesek házai
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nem volt temploma, az elsô anyakönyv Budaörsön 1738-tól íródott.
Addig, ha a földesúrnô a faluban tartózkodott – a mai Templom tér 12.
szám alatti, mai Postahivatal helyén álló „váracsszerû” kastélyában –,
néha megengedte, hogy az itt lévô kápolnát használhassák a telepe-
sek. Más esetekben, ha az idôjárás lehetôvé tette, a szomszédos köz-
ségekbe jártak át istentiszteletre. Némi támpontot nyújthat e vonatko-
zásban, hogy 1738 elôtt Budakeszi anyakönyvében tûnnek fel budaör-
si telepesekre vonatkozó adatok.

Az újonnan érkezettek házai a legelsô idôben földbe vájt szükség-
lakások lehettek, bár az 1721. évi szerzôdésben már történik utalás az
építkezô lakosokra. Eszerint többen már ittlétük legelsô évében, 1720-
ban hozzáláttak végleges otthonuk felépítéséhez. A telepesek elsô
évei tehát – minden valószínûség szerint – örökös robotban telhettek,
a puszta létért való küzdelem tölthette ki mindennapjaikat.

BUDAÖRS ÉS KÖRNYÉKE AZ 1720-AS ÉVEKBEN  

Tekintsünk szét az újonnan telepített falu környékén, ismerkedjünk
meg a falu tágabb környezetével, az akkori Budaörsöt körülölelô te-
lepülések lakóival:
• Budaörsnek szinte testvérfalujaként említhetjük Budakeszit, mely

ugyancsak több ezer éves történetével a korai idôktôl sokszor osz-
tozott Örs sorsában. Az eraviszkusz kortól kezdve a római koron
át, az ugyancsak törzsnévi elnevezését tekintve elmondhatjuk,
hogy a testvértelepülés kifejezés alkalmazása esetünkben nem vé-
letlen. A két falu történetében ugyancsak erôs kapocs az, hogy la-
kóit ugyanazon az 1596. április 6-i éjszakán telepítették ki. Keszi
az 1686. évi, Budát visszafoglaló ostrom elôtt közvetlenül még la-
kott hely volt, az ott élôk azonban a harcok elôl menekülve el-
hagyták falujukat. A település – akárcsak Örs –, a Zichyek óbudai
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uradalmához tartozott. Óbudával egy évben, 1698-ban telepítette
újra gr. Zichy Péter németekkel a községet. Az ott megtelepülôk
helyzetét könnyítette, hogy a nem sokkal elôtte még lakott falu-
ban – több minden fennmaradt, például a lakóépületek. Így köny-
nyebb volt az újonnan érkezetteknek beilleszkedniük, könnyeb-
ben felújíthatták a mezôgazdasági kultúrát is.

• Zsámbékon sajátos „telepítés” történt, nem sokkal a felszabadító
harcok elülte után, mivel a települést 1686-ban megszálló magyar
huszár katonaság jobbágyi sorba süllyesztése akkor kezdôdött
meg, mely folyamat 1699 végére be is fejezôdött. Melléjük telepí-
tették a község németajkú új telepeseit.

• Törökbálintot – az egykori Ebent –
1690-ben telepítették újra rácokkal
a község akkori földesurai, a jezsu-
ita atyák. Az idô tájt a falut
Turbalnak hívták. A századforduló-
ra változott meg a lakosság nemze-
tiségi összetétele, a késôbbi telepí-
tésû németek javára. Lakói akkori-
ban jobbára szôlômûveléssel fog-
lalkoztak.

• Bia lakóit akkoriban kizárólag
magyarok alkották. Földesurai
Farkas István örökösei voltak.
Azon a településen is a szôlômû-
velés hozta a legnagyobb hasz-
not az itt élôknek.

• Torbágy falu egy része szintén
Farkas István földesúr örökösei-
nek birtokában volt, lakossága né-
met telepesekbôl állt.

• E rövid kitekintés végére hagytam
Budát, mely az 1720-as évekre már Sváb asszony (XVIII. század)
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kezdett magához térni az 1686-os ostromkor elszenvedett pusztu-
lásból. Közelsége igen sok elônnyel járt a környezô községek lakói
számára. Gondoljunk csupán arra, hogy az 1728. évi összeírás már
valamennyi községnél említi, hogy fölös termékeiket Buda város 
piacára vitték eladni. Ugyanakkor több más vonatkozásban is biz-
tonságot jelentett a város közelsége. Ha csak a Budán meglévô
egészségügyi ellátottságot vesszük szemügyre, már láthatjuk, hogy
sok elôny származott a környék lakóinak a fôváros közelségébôl.
Mint már szó volt róla, Budaörs új lakóinak csupán nyolc kilomé-

terre, akkori mértékkel mérve egy mérföldre volt Buda városa. Ez sze-
kéren fél óra, gyalogosan egy óra alatt megtehetô távolság. Szólni kell
az 1728. évi Pest–Pilis–Solt vármegyei regnicolaris összeírásról, mely-
ben a következôk olvashatók Budaörsrôl: „Az újonnan telepített köz-
ségben a sváb nemzet legszegényebbjei élnek, akik koldulással és kézi
munkával szerzik meg kenyerüket.” Itt nyilván a Budán adódó munka-
lehetôségekrôl és az elôbb említett pénzszerzési módról írt a szerzô.

Budaörs elsô, 1725. évi összeírása az újratelepítés után

A község újratelepítését követô elsô fennmaradt írásos adatunk tehát
az 1721. április 21-én kelt, a földesúrnô és a falu küldöttségének tagjai
által aláírt szerzôdés, mellyel az elôbbiekben már megismerkedhet-
tünk. Fontos adatokat tartalmaz a késôbbiekre nézve az azt aláírók
névsora: egyrészrôl gr. Zichy Péter neje gr. Bercsényi Zsuzsanna, más-
részrôl Senn Sebestyén, Dintzl Keresztély, Singer András, Freu Simon
és Kässler Ádám.

A következô írásos dokumentum az 1725-ben készült templom-
összeírás, melyet már szintén tanulmányozhattunk. Ez Csik és Örs
falvak templomait, azok 1725. évi állapotát tartalmazta. Ebben sze-
repel Csik falu középkori temploma.

Ez a Huszonnégyökrös-hegy oldalában volt, és mint az írás köz-
li: „A középkori templom alapfalai 1725-ben még látszottak, a temp-
lom köveit a törökök Budára szállították.”
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Ugyancsak itt olvashatunk Örs középkori templomáról: „A közép-
kori templom alapfalai 1725-ben még láthatóak voltak, köveit a tö-
rök idôkben Budára vitték” – „Lapides ejusdem Budam veeti dicun-
tur tempore Turcarum.”

Ugyanezen évbôl maradt ránk a falu újratelepítését követô elsô
összeírás is. A hosszas kutatást követôen fellelt összeírást Lakos Ág-
nes fordításában teszem közzé, aki akkoriban a Pest Megyei Levél-
tár munkatársa volt.

Budaörs – 1725

Pest–Pilis–Solt vármegye adószedôjének iratai az adószedôi összeírá-
sok anyagában, a közterhekkel kapcsolatos összeírások 1635–1744
(PML IV. 23-a. CP. II) évkörû iratai között található a 93. sorszám alatt

az az 1725-bôl való
– a pilisi és a solti
járásra vonatkozó –
összeírás, amelyben
Budaörs új népessé-
gét is számbavették.
A pilisi járás telepü-
léseirôl két példány
maradt fenn a Pest
Megyei Levéltár ôri-
zetében. Az össze-
írások lezáratlanok
és a kezdôlapjaik is
hiányoznak. 

Az 1725. évi templom-
összeírás Örsre és Csikra
vonatkozó részei
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Az egyik pilisi járási dicalis összeírást Sibolthy Sándor fôszolgabíró és
Blaskovics József vicenótárius készítette. Budaörsre vonatkozóan a
két példány eltérést mutat. Az alábbiakban mindkettôt szeretnénk be-
mutatni. Az összeírás egyik példányának magyar nyelvû fordítását kö-
zöljük, míg a másikon található különbségeket számokkal jelöljük, és
azt a fenti táblázat alatt pontosan leírjuk.

Budaörs elsô, név szerint ismert bírója az 1562-ben összeírás sze-
rint Háti Orbán volt. 

A nevek elôtt a költözés idôpontját az 1724-es évszám után négy
névnél csak a 722, illetve 724-es rövidítéssel jelölik, míg a követke-
zô nyolc név elôtt csak a 22-, 23-, 24-es után van a beköltözés éve.
A rovatok mindkét összeírás esetében megegyeznek.

A másik példányon az egyes oszlopokban szereplô adatokat ösz-

1) A bíró neve Harlocher Ádám, a Papula Mihály név áthúzásra került. 2) A helyettes
bíró neve teljes formában szerepel, a név Krajd Mihály. 3) A Reszler Ádám név áthú-
zottan van, helyette Rajner Mihály olvasható. 4) Michl Márton neve szerepel, a Smit Já-
nos név áthúzva olvasható.  5)Pajer György nevét is áthúzták, és (?) Mátyás név szere-
pel az iraton. 6) A Tibel családnév helyett Fihold (?) ill. Frihold (?) vezetéknév került
feljegyzésre .
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szeadták, így összesítésként az alábbiak olvashatók: 12 hospites
uxorati (feleség, házastárs, gazdaasszony), 6 boves propliri (saját jár-
mos ökör), 6 vacce mulgibiles (fejôstehén), 3 equi proprili jugales
(saját igásló), 26 vini urnae (urna bor, vödör bor), 2 boves usura
(ökör kölcsönre, uzsorára), az összeírás többi összesítési rovatát ki-
húzták.

A táblázatot olvasva jól látható, hogy olyan új lakosai voltak
1725-ben Budaörsnek, akik a gazdálkodáshoz szükséges legfonto-
sabb eszközökkel rendelkeztek, de csak a kezdetén voltak a koráb-
ban pusztává vált terület ismét termôvé tételének.

Az összeírás eredeti példányait a Pest Megyei Levéltár ôrzi.
Ez az összeírás a következôket tudatja velünk: Valamennyi adó-

köteles személy nôs volt. Ha összességében vesszük, elmondhatjuk,
hogy az újonnan telepített község lakói igen szegények voltak. Küz-
döttek az újrakezdés nehézségeivel, a házépítés, az otthonteremtés
gondjaival. Hiányzott a földmûveléshez szükséges vonómarha is.
Hozzájárultak még a nehézségekhez a földesúrnô által megkövetelt
nehéz szolgáltatások teljesítése, a betegségek, a természeti csapások.
Ne feledjük, hogy az 1720-as éveket a fennmaradt feljegyzések Pest
megyében igen aszályosnak mondták.

Az összeírás mindösszesen hat saját és kölcsönbe vett ökröt em-
lít. Rendelkeztek ugyan hat fejôstehénnel, ám a falu lakóinak szük-
ségletét ennyi jószág közel sem elégíthette ki. A három igásló igen-
csak igénybe lehetett véve, ha a fuvarozásra, a szántásra–vetésre
gondolunk. Az örsiek is, mint a környezô községek mindegyikének
lakói, a szôlôtermesztéstôl várták–remélték sorsuk jobbra fordulását.

Három személynél tüntet fel az összeírás már termô szôlôst, s ab-
ból készített bort. A szôlôtermesztést vizsgálva érdemes felfigyel-
nünk arra, hogy az 1720-as évektôl kezdve van adatunk az óbudai
uradalomban, ezen belül természetesen Budaörsön is a szüreti cé-
dula (Lesezetl) szokására. Ez az uraságtól kiadott cédula a szüreti
munkálatok megkezdését engedélyezte, ezért a lakosoknak fizetni-
ük kellett. A cédulapénzt – mint jogtalan követelést –, az uradalom-
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ban csak jóval késôbb, 1774-ben törölték el az uralkodó közbelépé-
sére, jóval a Zichy-család földesuraságának vége után. Mégis, a sok
megkötés ellenére a szôlôtermesztés mutatta az egyedüli kiutat a
fent leírt nyomorúságos helyzetbôl. A szôlôbôl készült bor eladható
volt jó áron, akár a közeli budai piacon is. A szôlôtermesztés az a
mezôgazdasági kultúra, mely bár igen munkaigényes és nagyban
függ az idôjárástól, mégis az összes kultúra közül anyagilag a leg-
többet, azok három-ötszörösét biztosítja. Nem véletlen tehát, hogy
az 1725. évi összeírás sem búzát, sem árpát, sem zabot, sem tön-
kölyt, sem kölest nem tüntet fel az adatok között.

Ezek után vessük össze az új budaörsi telepesekrôl fennmaradt
elsô, 1721. évi szerzôdést aláírók névsorát az alig négy évvel késôb-
bi adóösszeírásban szereplô nevekkel: Sebastian Senn, Christian
Dintzl, Andreas Singer, Simon Freu, Adam Kässler. Látható, hogy
Christian Dintzlt (Dienstler Krisztiánt) leszámítva egyetlen, az 1721.
évi szerzôdést aláíró személy sem szerepel az alig négy évvel késôb-
bi összeírásban. Vajon hova és miért távoztak el Budaörsrôl?

Mint korábban említettem, abban a korban az újonnan érkezett
telepesek gyakran változtatták lakóhelyüket. Az 1721-tôl engedett
három adómentes év letelt, és a következô lakóhelyük új földes-
ura újabb szabad adómentes éveket ígért nekik. A kezdeti nehéz-
ségeken kívül ez volt a fô oka annak, hogy az 1721. évi szerzôdést
aláíró öt személy közül csupán egy maradt Budaörsön. Igaz, ez az
egy fô az összeírás szerint a többi telepeshez képest jómódba küz-
dötte fel magát, hisz az írás szerint két saját jármos ökörrel, egy
igáslóval rendelkezett, és nyolc urna bort is feltüntettek az össze-
írók a neve mögött.

Az 1728. évi összeírás

Az 1728. évi regnicolaris conscriptio országos összeírás volt, mely
azonban csak néhány megyérôl maradt ránk. Szerencsénk van tehát,
hogy Pest megyében az iratok fennmaradtak, így ezek segítségével
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tovább szôhetjük Budaörs történetének fonalát. A megyei összeírás
16 füzetbôl és a váci járást tartalmazó külön kötetbôl áll.

Lássuk ezek után a Budaörsre vonatkozó adatokat. Ez, miként az
összes településre vonatkozó adatsor, két részbôl áll. Egy szöveges
részbôl, amely a legfontosabb tudnivalókat összegzi, valamint magá-
ból az adatokat tartalmazó táblázatból. Budaörs az összeírásban a
felvett helységek között a 29. sorszám alatt szerepel.

„Pilisi járás  
29. Budaörs (Buda-Örs)  possessio 

Megjegyzések
Újonnan telepített possessio, melynek kizárólag igen nyomorult sváb la-
kossága van, majdnem mind koldulva, részben kézi munkával kényte-
len kenyerét megkeresni. Majdnem teljes területét a földesurak allodiu-
maként használják,
hogy a parasztok meny-
nyit szoktak belôle tava-
szi és ôszi gabonával
bevetni, annak termô-
képességét a rubrikák-
ban találhatjuk. Mivel
a nevezett lakosok igás-
állatoknak híján van-
nak, ezért nagyobb mé-
retû vetést nem tudnak
végezni, ezért földjük
nincs meghatározott
vetôkre osztva.

Hogy a terület men-
nyire termékeny, azt

A Pest megyei 1728. évi
összeírás címlapja
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még nem próbálták ki, mert még nem szántották fel és nem vetették be.
Földje fekete, de bizonyos része köves.

Kenderföldjeik nincsenek. Rétjeik nincsenek. Legelôjük elég van,
de azon a földesúri marhák legelnek. De közben tavasszal néhány
paraszti falka is megél rajta.

Szôlejük hegyoldalon van és újonnan telepített. Ennek termését és
minôségét még nem lehet tudni, mert csak 3 éve telepítették. Pusztájuk
nincs, de a földesurak akaratából Csik pusztán többen közülük kilen-
ced fejében 18 1/2  pozsonyi mérô termôképességû földet mûvelnek.

Malmuk nincs. Halászóvizeik nincsenek. Kereskedelmük nincs. Ha
eladnivalójuk van, szárazföldön egy mérföldre, Budára szállíthatják.

Területe kis dombokból és völgyekbôl áll, nehéz megmûvelni; mi-
vel gyepbôl csináltak szántóföldet, 3-szor kell 6 vagy legalább 4 ökör-
rel szántani az ôszi vetés alá, a tavaszi alá pedig egyszer.

Mindezeket a szemrevételezés után jóváhagyják.”
A szöveges részt olvasva, valamint a táblázatot áttekintve meg-

döbbentô kép tárul elénk. A szegénység, a kilátástalan nyomor süt
minden sorából, minden adatából. Nem véletlen, hogy megyénkrôl
– 1728-ban, az országos összeíráskor – ezt olvashatjuk: „Pilis járás
falvaiban az új jövevények elsô esztendei mégis elég nyomorúságo-
sak, az összeírók szerint szegényen élnek és évek telnek még el, mire
házaikat felépíthetik.”

Egy 1730-ból ránk maradt irat a település lakóinál a következô-
ket jegyzi fel: „A budaörsi telepesek igen szegények, a 31 facultaten
non habens zsellérnek valójában a két kezén kívül semmije sincs, az
5 jobbágynak és a 18 házas zsellérnek is csak 6 jármos ökre, 20 lova
és 16 tehene van.”

Vegyük szemügyre, hogy mit tudhatunk meg a ránk maradt ösz-
szeírásból: Nyolc év után még mindig újonnan telepített possessio-
nak íratik Budaörs! Ez vonatkozik arra, hogy a körülötte fekvô köz-
ségeket 10-20-30 évvel korábban telepítették újra, de vonatkozik ar-
ra is, hogy lakói a kor szokásainak megfelelôen igen nagy számban
települtek (menekültek) el Budaörsrôl más helységekbe.
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Közvetlen ezek után következik egy árulkodó mondat a parasz-
tok kezén lévô földekrôl: „Majdnem teljes terjedelmét (ti. Budaörs-
nek) a földesurak allodiumaként használják…”

Igásállatokkal alig rendelkezett az újonnan települt népesség.
Emiatt, mint írva van „nagyobb méretû vetést nem tudtak végezni.”
De folytatódik azzal „hogy a terület mennyire termékeny, azt még
nem próbálták ki”.

Kiutat ebbôl a helyzetbôl – mint már annyiszor a község történe-
te folyamán – ismét csak a szôlôtermesztés jelentett. „Szôlejük hegy-
oldalon van és újonnan telepített. Azonban még újonnan, három
éve lettek ültetve, így termést még nem hozott.”

A szôlôtelepítés gazdasági hatása majd csak az 1730-as években
kezd mutatkozni, mikortól is anyagilag jelentôsen erôsödik a falu.

A lakosság összetételét tekintve elmondhatjuk, hogy egy fô kivételé-
vel német telepesekbôl állt. Az összeírt egy fô magyar Bognár János, aki
egy éve került a faluba. A Bognár beszédes név, kerékgyártót, nagyobb
gazdaságokban kisebb faipari munkákat végzô mesterembert jelez. Tud-
juk, hogy a Zichyek óbudai uradalmában két központja alakult ki a bor-
termelésnek: (Duna) Bogdány és (Buda) Örs. Nem elképzelhetetlen,
hogy Bognár János ennek a célnak megfelelôen lett idetelepítve, s hogy
benne tisztelhetjük a budaörsi hordókészítô mesterek újkori elôdjét.

A szôlô jelentôségét láthatjuk abban is, hogy a táblázat a neve-
ken kívül csupán „az újonnan ültetett szôlôk, a kapások száma, s a
szabadságnak (adómentes évek) még be nem töltött évei szerint” rub-
rikája került kitöltésre.

Fel kell figyelnünk arra is, hogy Csik pusztát külön említi az ösz-
szeírás. Tudjuk, hogy ebben a korban e része Budaörsnek a közép-
kori állapotnak megfelelôen külön helységnek íratott. Hosszú, majd’
száz éves keserves küzdelem eredményeként csatolták csak Buda-
örshöz Csik pusztát.
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Bél Mátyás: Notitia Hungariae

Okfejtésünkben feltétlenül meg kell említenünk a hivatalos összeírá-
sokon kívüli egyetlen, az akkori Budaörssel is foglalkozó mûvet,
mely igen értékes adalékokat közöl az újonnan telepített községrôl.

Bél Mátyás Ocsován született 1684-ben, meghalt Pozsonyban,
1749-ben. Evangélikus lelkész, tanár, történetíró, az államismereti
kutatások úttörô kezdeményezôje, kiemelkedô tudósa. Magyaror-
szág államismereti összefoglalását kísérelte meg elvégezni megyén-
ként, magas szintû európai tájékozottsággal. Mûveinek sorozata a
XVIII. század legjelentôsebb tudományos vállalkozása, még befeje-
zetlenül is. Sorozata tervezetét 1723-ban tette közzé, 1735-tôl 1742-
ig jelent meg. Számos kötete azonban mind a mai napig kiadatlan.

A Notitia Hungariae, novae historico Geographica divisia … öt
kötetben jelent meg, mely tíz megye leírását tartalmazza. Munkáját
1733-ban zárta le. E mûvében szerepel Buda-Örs község, melyrôl az
alábbiak olvashatók:

„Buda-Örs: A Zichy grófok birtoka a Sas-hegyen túl, a fôvárostól dél-
re egy mérföldre, bájos völgyben húzódik meg. Kicsi falu, nemrég össze-
költöztetett német telepesekkel. A házak közül elsôsorban a vár formájá-
ra kiképzett földesúri lakhely tûnik ki. Gr. Zichy Péter örököseinek gya-
kori szórakozóhelye. Bár a falu határa szûk, de termékeny, s a szemben
levô domboldalon kedves szôlôhegyeken jó gyümölcsöt termelnek.”

Bél Mátyás külön erénye, hogy az összes körülménybôl a lénye-
get rögzítette, s ezt hagyományozta az utókorra.

A hétköznapok Budaörsön 

Írásomban foglalkozom az itt élôk hétköznapjaival, ünnepeivel is. Az ed-
digiekben leírt sok nyomorúság ellenére bizonyos – mint némely adat-
ból kitûnik —, hogy voltak örömeik, ünnepeik is az itt élt telepeseknek. 

Megünnepelték minden bizonnyal a gyermekek születését, a házas-
ságkötések sem telhettek el a lehetôségekhez képest vidámság nélkül.
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Szólnunk kell arról is, hogy a telepesek minden bizonnyal mé-
lyen vallásos, istenfélô emberek voltak, megtartották egyházi ünne-
peiket. Mint szóltunk már róla, istentiszteletre a környezô községek
már álló templomaiba jártak, elsôsorban Budakeszire. Ilyenkor lehe-
tôség adódott beszélgetésre, poharazgatásra. Fölös termékeiket Bu-
dára vitték. A nagyvárosban – a falujukhoz képest – látott esemé-
nyek bizonyára nem hagyták élmény nélkül az örsieket.

Az 1720-as években már állt Örsön a Zichyek „váracsszerû” kas-
télya a mai Templom tér 12. sz. alatt, ahova néha-néha, ha másért
nem is, egyházi célból bemehettek. Mint Bél Mátyás írja, a grófnô
gyakran tartózkodott örsi kastélyában, ilyenkor bizonyára a környe-
zô földbirtokosok meghívást kaptak az itt zajló eseményekre, ame-
lyek ugyancsak gyarapították a faluban a látnivalók számát.

Az oktatás helyzete

Pontos adatunk nincs az Örsön folyó oktatásról abból a korból, de
bizonnyal lennie kellett valamilyen nevelésnek, hisz azt tudjuk,
hogy Pétert, az újratelepítést követôen elsô név szerint ismert örsi ta-
nítót 1730-ban temette el a budakeszi pap. Az  1728-ban összeírt 26
telepes – családonként három gyermekkel számolva is – 78 gyerme-
ket jelez. Ezek közül akár harminc fô is lehetett 6 és 12 év közötti,
akik valamilyen formában részt vettek az itt folyó oktatásban.

Néhány emlék az idôjárásról

Mint a fennmaradt iratokból kitûnik, az 1720-as évek idôjárása nem
kedvezett az itt élôknek. Rögtön ideköltözésük évében „1720-ban
panasszal említik Pest megyében, hogy az utóbbi elmúlt három év
alatt a szôlô a nagy szárazságtól sokat szenvedett, s néhol – kivált a
kövecses helyeken – annyira kiszáradt, hogy a gyökereket az ember
a kezében összemorzsolhatta.”

A második itt töltött évben, 1721-ben – mint feljegyezték – rendkí-



vül viharos volt az idôjárás. A  tavasz késôn jött, a tél sokáig tartott.
Májusi fagyok tették tönkre a termést, jégesôk, szélviharok voltak.
1722 júliusában rendkívül erôs zivatarok voltak, jéggel, amelyek nagy
károkat okoztak. 1723-ban döghalál pusztította Budavár és a város la-
kosait. 1724/25-ben a tél nagy és irtóztató volt. A jószág karácsony
elôttôl Szent György napig (április 24-ig) ki sem mehetett. A takar-
mány elfogyott, a háziállatok és a vadak elhullottak. 1726-ban végre
jó hírekrôl tudósítanak a
fennmaradt írások. Magyar-
országon a bortermés min-
denütt nagyon jól sikerült.
Ez utóbbi Örs esetében kü-
lönösen fontos adat.

Itt zárom soraimat, mely-
lyel az újratelepítést követô
elsô tíz évrôl kívántam ösz-
szefoglalót, de mindenkép-
pen további kutatásra váró
beszámolót nyújtani.
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BUDAÖRS AZ 1730-AS ÉVEKBEN

2001 novemberében jelent meg Nehéz kezdet címmel Budaörs
1720-tól 1730-ig terjedô története. Munkám annak folytatásaként
íródott, és benne a település 1730-tól 1740-ig tartó éveit mutatom
be olvasóimnak.

Az 1730-as években a falu egyutcás település volt. Ebbôl az egy
utcából ágazott le a középkori Kánai erdô – az akkori Kammerwald,
a mai Kamaraerdô – irányába vezetô út, a mai Károly király utca vo-
nalában. Nem volt véletlen ez a leágazás, hiszen ennek az útnak egy
részét a régi római út kényelmes közlekedést biztosító kôburkolata
képezte. (A mai Szabadság út – Budapesti út csak a XIX. században
kapott szilárd burkolatot.) Hogy miként nevezték el az 1730-as
években ezeket az utcákat, ma már nem tudjuk. Budaörs elsô, 1766-
ból fennmaradt térképén a fôutat nevezték Királyok útjának, a kö-
zépkorban Mészárosok útjának. Az 1730-as években minden való-
színûség szerint egyszerûen útnak hívták. Ez a falun átmenô fôút vitt
keletre – Budára, és nyugatra – Biára és Torbágyra. A Huszonnégy-
ökrös hegy lábánál – ahol a régi Csik falu feküdt – volt a leágazása
Budakeszire és Törökbálintra. Ott, az utak találkozásánál épült meg
késôbb a Csiki csárda. A legjobb helyen, a felsorolt négy falu mér-
tani középpontjában, ahol az úton járók még véletlenül sem tudták
elkerülni.

A fôutca két oldalán – a templomtól körülbelül a mai Petôfi
Sándor utcáig, valamint a mai Károly király utca elején – osztott
házhelyeket a telepeseknek gróf Bercsényi Zsuzsanna. Az új lakók
1730-ra már jórészt felépítették ilyen-olyan (fa-, vályog-, patics-) 
falú házaikat.

Már állt a mai 1. számú postahivatal épülete, a valamikori királyi
udvarház helyén, az 1720-as évek elején „váracsszerûen” megépített
Zichy-kastély, alatta a ma is meglévô hatalmas pincével.
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Az 1725-ben romjaiban még álló, középkori örsi templom meg-
maradt köveit az építkezésekhez széthordták.

A Kôhegy oldalában a pincesor hirdette a helyi szôlôtermesztés
újbóli felvirágzását.

Távolabb – a Kamaraerdôben – elárvult romok árulkodtak a ró-
mai korban ott élt elôdök és Horhi falu középkori lakóinak emléké-
rôl. Még álltak Horhi falu udvarházának és templomának romjai, bár
a felismerhetetlenségig lepusztultan. Az említett 1766-os térképen a
felirat még ôrzi a romokat: Rudera (rom) és Rudera castelli (kastély-
rom) megnevezéssel. Az akkori Örsön élôk minden bizonnyal keve-
set, vagy semmit sem sejtettek abból, hogy mi célt szolgáltak ezek a
romok hajdanán. 

A mai Pistály helyén a térkép még akkoriban is római kômezôt
jelölt. 

Röviden bemutatva a települést, ez a kép fogadta az 1730-as
években erre járókat.
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Adóösszeírások az 1730-as években az Óbudai uradalomban

A Zichyek Óbudai uradalmáról – melyhez Budaörs is tartozott –, az
1730-as években több összeírás is készült. Ezek az összeírások a
községekben, városokban élô adózó családfôket vették lajstromba. 

Az összeírások rendkívül hiányosak. Nagyjából teljes körûnek, a
valóságot többé-kevésbé hûen bemutatónak csak az uradalom saját
céljaira készült listák tekinthetôk, a többinél a valós adóalap eltitko-
lása volt a hiány oka.

• Tárgyalt idôszakunkban ezek közül az elsô az 1730. évi megyei
dicalis összeírás volt.

• A második – az ugyancsak 1730. évi –, a szántóiak szôlôbirto-
kairól az uradalom saját céljaira készült.

• Ezt követi az 1732. évi összeírás, amely ugyancsak az uradalom sa-
ját céljaira készült, és Óbuda 314 adózó családfôje szerepelt benne.

• 1733-ból maradt ránk a következô, melyben Monostor 22 adó-
zó családfôje lett összeírva, a község egyik zálogbirtokostól a
másikhoz való kerülése okán.

• 1734-ben a szántóiak által teljesített robotról készült összeírás,
az uradalom saját céljaira.

• 1736-ban került sor megyei dicalis összeírásra. Az összeírók a
hospesek (telkes jobbágyok) számába a felnôtt fiúkat, fivére-
ket, vôket is beszámították. Ebben az összeírásban az Óbudai
uradalom valamennyi települése, így Budaörs is feltüntetésre
került összesen 43 adózó fôvel. 

Érdemes megjegyezni, hogy bár az 1728. évi megyei összeíráshoz
képest majdnem megduplázódott az adófizetésre kötelezettek száma
Budaörsön – ami kétségtelenül az akkori község személyi és gazda-
sági fellendülésére utal –, mégis milyen kicsiny településnek számí-
tott a falu. Ebben az összeírásban az Óbudai uradalom addigra már
újratelepített községei közül csak Monostoron tüntettek fel a buda-
örsinél kevesebb adózót, 24 fôt. 

Itt záródik az 1730-as évekbôl ránk maradt összeírások sora.
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Budaörs 1736. évi összeírása

Mint tudjuk, 1736-ban megyei dicalis összeírásra került sor. Ebben
az összeírásban tehát az Óbudai uradalom valamennyi települése
szerepelt, közöttük Budaörs is, 43 adózó fôvel.

Áttekintve az összeírást, szembetûnô a helyben élô adózó jobbá-
gyok nagy számú cserélôdése. A 43 jobbágynak mindössze 58%-a,
25 fô élt huzamosabb ideje a faluban. 18 fô, azaz a felvett adózó né-
pesség 42%-a, az összeírás szerint újonnan betelepülô volt.

A ránk maradt összeírás rendkívül rossz minôségû, ha a nevek le-
jegyzését tekintjük. A fordítást végzô Tuza Csilla levéltáros a feltün-
tetett neveket betûhíven adta vissza. Ha összevetjük a Borosy-féle,
immár könyv alakban is megjelent Pest–Pilis–Solt vármegye 1728.
évi összeírásával, a nevek alig azonosíthatók. Az eltérô névalakok
szinte lehetetlenné teszik még a régi telepesek azonosítását is. 

Bár a kor megyei összeírásainak megbízhatatlansága ebbôl a
lajstromból is kitetszik, mégsem hagyható figyelmen kívül a jegyzék,
hiszen az abból a korból fennmaradt, Budaörsre vonatkozó írásos
dokumentumok – még hiányosságaik ellenére is –, igen becsesek.

Nem feledhetjük, hogy felvételre az összeíráskor csak azok kerül-
tek, akik megfelelô vagyonnal bírtak, akiknek volt mibôl adózniuk. Az
itt feltüntetett 43 fô, valamint az ugyancsak felvételre került 15 feleség,
gyermek, testvér, atyafi közel sem adja ki az 1736-ban Budaörsön élt
lakosság összlétszámát. Abból kiindulva, hogy az e témával foglalko-
zó szakemberek a 259 fô pestisben elhunyt személyt 1740-ben az
összlakosság 50%-ának tekintették, Budaörs lakóinak száma 1736-ban
500 fô körül lehetett. Azonnal kitûnik, hogy még akkortájt is mekko-
ra volt a szegénység, hiszen a feltételezett összlétszámnak csak mint-
egy 10%-áról gondolták, hogy adózóképes. Nem lehetett sokkal jobb
ez az arány még akkor sem, ha tudjuk: a megyei összeírások esetében
a pontatlanságok egyik fô oka a valós adóalapok eltitkolása volt.
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Mint az összeírásból kitûnik, az itt élôk megélhetésének a fô for-
rása akkor már a szôlôtermesztés, az abból származó jövedelem
volt.

Az állattenyésztés – ha még az adóalapba be nem számított, a
„háztájiban” nevelt baromfiféléket is hozzávesszük –, igen szerény
mértékû volt a parasztgazdaságokban. A 8 igásökör, a 36 igásló és a
3 barom nem utal a mezôgazdaság ezen ágazatának fejlettségére. 

Figyelemre méltó a magántulajdonban lévô 27 tehén viszonyla-
gosan magas száma, valamint a kölcsönvett fejôstehenek ugyancsak
magas száma, ami 15 db volt. Valószínûleg a késôbbiekben a falu
gazdaságában jelentôsége volt a tejnek, és az abból készített tejter-
mékeket elôállító, eladásra szánt házi tejiparnak a csírái figyelhetôk
meg itt.

Az igásállatok kis száma mögött az húzódik meg, hogy a fô me-
zôgazdasági ágnak – a szôlôtermesztésnek – majd minden munka-
folyamata kézi munkára épül. Az igásjószágok csupán a robotban,
valamint a saját részre végzett fuvarozáshoz, a katonaság részére tel-
jesített szállításokhoz, a forsponthoz kellettek.

A szántóföldi gabonanövények közül a kenyérkészítéshez szük-
séges búza mennyisége érdemel említést. Ehhez járult még némi ár-
pa termesztése.

Érdemes felfigyelni a névsorban található Juhaß (Juhász) Márton-
ra, mely vezetéknév beszédes név, és minden valószínûség szerint a
foglalkozását jelzi a viselôjének. Meg kell említenünk Jésics Mihály
nevét, aki minden bizonnyal szerb származású volt. 

Az összeíró Hußar (Huszár) Istvánt Pest–Pilis–Solt vármegye
1700. október 19-i tisztújító gyûlésén választották járási szolgabíró-
vá, s ilyen funkciójában találkozunk a nevével még az 1740-es évek-
ben is.
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Arnholt Márton bíró                   

Tik György 
bíróhelyettes                   

Miller János - - 1 - - - - - - 6 - - - - - - 2 - 

Ráj János - - 1 - - - - - - - - - 10 - - - 2 - 

Stéfán Mihály - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 

Hozlinger Mihály 1 - - - - 2 1 - - - - - 10 - - - - - 

Richtájel János 1 - - - - 2 1 - - - - - 4 - - - 1 - 

Krájl Mihály - - 1 - - - 1 - - - - - 5 - - - - - 

Sul Mátyás - - - 1 - - - - - - - - 10 - - 2 - - 

Matern Chilián - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Pájer József 1 - - - - 2 1 - - 18 - - - - - - - - 

Stamler Miklós - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Liber Ignác 1 - - - - 2 1 - - 15 - - - - - - - - 

Riger Fülöp 1 - - - - 4 1 - - 28 - - 5 - - - - - 

Pincz József - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Vilhelm Pál 1 - - - - 2 1 - - 9 - - - - - - - - 

Spér Márk - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

Stol Márk 1 - - - - 4 1 2 - 23 - - 10 - - - 2 - 

Ticz Péter 1 - - - - 3 - - - 9 - - - - - - - - 

Jésics Mihály 1 - - - - 3 1 - - - - - 1 - 1 - - - 

Olivi Ferenc 1 - - - - 1 2 - - 4 - - 6 - - - - - 

Svarcz Mátyás 1 - - - - 2 2 - - 10 - - 8 - 1 - - - 

Tenczel Krisztián 1 - - - 2 2 2 - - 25 4 - 24 - - - - - 

Rájner Mihály - - 1 - - - 1 - - 9 7 - 10 - - - 1 - 

Chiczler János - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
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Újonnan betelepülõk                   

Pról György - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 

Venczil Péter - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Májer Péter - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Hancz János - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Praun György - - - - 1 2 1 - - - - - - - - - - - 

Fozt Jakab 1 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - 

Juhaß Márton 1 - - - 1 2 1 - - 9 5 - - - - - - - 

Pecz György 1 - - - 2 1 2 - - - - - - - - - - - 

Hófmaßter Konrád - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Valczer Márton - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Fájerobut Sibas - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Rihinger Krisztián - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Keßler György - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Strájker János - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Percsin József - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 

Titil János - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Helt József - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Pengeszer Fülöp - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Összesen: 15 1 14 9 8 36 27 3 - 165 16 - 103 - 2 15 - - 

 

Aláírás: Hußar István
szolgabíró  



Budaörs lakóinak szerzôdései földesurukkal, 
gr. Bercsényi Zsuzsannával 

A tárgyalt évtizedben keletkezett szerzôdések közül az elsô 1730-
ban készült Budaörsön. Ekkor az 1727. évivel teljesen megegyezô
szöveggel megújították a szerzôdést, amelyhez a következôképpen
hangzó utóiratot csatolták: „… dieses Andter schreibt ich als der-
mahlig Richter in Nahmen der ganzen Gemein sambt zwey
geschworenen.” A szerzôdés aláírói a következô telepesek voltak:
Michael Senn, Mathias Skirr és Christian Dentzel.

Talán az akkor még igen kicsiny, gazdaságilag lassan erôsödô fa-
lu fejlôdését kívánta a grófnô elôsegíteni azzal, hogy ez a kontrak-
tus új terheket nem tartalmazott.

Nem mondható el ugyanez az utolsó ilyen szerzôdésrôl, mely
Óbudán kelt, 1733-ban. Ez immár hat évre tartalmazta a két szerzô-
dô fél jogait és kötelezettségeit. Ebben gr. Bercsényi Zsuzsanna föl-
desúrnô kétszeresére, azaz 16 napra emelte fel a robotnapok szá-
mát. A szerzôdésben olvashatjuk az alábbiakat: „...biss heund über
Sechs Jahr also 1749 biss fest des heiligen Georgy.” Rajta a községnek
saját pecsétjét látjuk már. A falu nevében aláírták: Martin Arnolt „als
angesezter richter”, Johannes Richtscheit, Martin Bartischer, Michael
Hasslinger és Hans Müller esküdtek.

Mint az elôzô tanulmányban már írtam, nagy gondot jelentett a
nemrég telepített falu esetében lakóinak csaknem folyamatos elván-
dorlása. Budaörsnél kétségkívül Buda közelsége volt a legnagyobb
csábító erô, de más településekre történô elvándorlásokra utaló ira-
tok is maradtak fenn e korból. Az 1727. évi szerzôdéshez hasonló-
an az 1730. évi szerzôdésbe is belefoglalták, hogy csak megfelelô
helyettes állítása esetén költözhet a jobbágy más településre.

Az 1733. évi szerzôdésben a községnek a szökésért együttesen
viselendô felelôsségét már feljelentési kötelezettséggel is megtoldot-
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ták, mely szerint ha bárki tudomást szerzett arról, hogy valaki titok-
ban elköltözni készül, büntetés terhe mellett köteles volt a bírónak,
az pedig az uraságnak jelenteni.

A szerzôdésekrôl szólva érdemes még megemlíteni, hogy azok
aláírói a falu részérôl mindig más és más személyek voltak.

Ismert bírók Budaörsön 1730 és 1740 között 

A falusi bíró – latinul iudex, németül Richter –, a falvak helyi veze-
tôje volt. Egyrészt a rendre vigyázott, másrészt – mint a felsôbbség
akaratának közvetítôje – adót szedett be és parancsokat közölt. ô
volt a felelôs a közmunkák és a katonai fuvarok teljesítéséért. Rend-
szerint mentességet kaptak az adók, a dézsmák fizetése és a katonai
elszállásolás alól, valamint részesedtek a bírságpénzbôl. A falu lakói
közül bárki lehetett bíró.

A név szerint ismert, bírói tisztet viseltek névsora:
1730-ban Christian Arnolt
1733-ban Martin Arnolt
1736-ban Martin Arnolt
1736-ban Tik György (bíróhelyettes)
1736-ban Martin Harnodel
1736-ban Leonardus Harlocher (bíróhelyettes)
1738–1744-ig Leonardus Harlocher
1736-ban bizonyosan új bírót választott a község, ezért szerepel

két bíró és két bíróhelyettes.

Budaörs jelenleg ismert elsô pecsétje

A pecsét valamilyen szilárd anyagba vésett, negatív ábrázolású pe-
csétnyomó, illetve annak lenyomata egy szilárd anyagon. Lényeges,
hogy valamilyen iratot, oklevelet hitelesít.

Budaörs jelenleg ismert elsô pecsétje felirata szerint 1730-ban ké-
szült. Nem véletlen azonban az „jelenleg ismert elsô” kitétel, hiszen
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ha az Örsön, Csikon, Horhin és Bobaldon végigpusztító történelmi
viharok jobban megkímélik – a Budaörs jelenlegi közigazgatási ha-
tárain belüli – a középkorban létezett négy települést, talán pecsét-
nyomóik, vagy legalábbis azok lenyomatai fennmaradhattak volna.
A középkori magyar falvak pecséthasználata a fenti települések
pusztulásának idejében ugyanis már jócskán elterjedt az országban.

Az elsô – jelenleg ismert – magyar köriratú pecsét 1487-bôl, 
Vámos faluból való, latin feliratú községi pecsétet pedig még ré-
gebbrôl is ismerünk. Így van alapunk feltételezni, hogy Örs falu 
elsô név szerint ismert bírája, Háti Orbán 1562-ben már vígan ráüt-
hette – lehet, hogy rá is ütötte – községe pecsétjét az eléje került hi-
vatalos iratokra.

Visszatérve településünk jelenleg ismert elsô pecsétjéhez, az 1730-
tól 1742-ig volt használatban. Mint tudjuk, az 1721. április 21-én kelt,
a község újratelepítését kimondó szerzôdés végén erre vonatkozóan
a következô kitétel olvasható: „Ez a szerzôdés kétoldalúan aláírva és
tanúk elôtt készült. Mivel jelenleg az újonnan települt Budaörs falunak
nincsen saját pecsétje, így hát a lakók megbízottjai tanúként a szerzô-
dést megerôsítik, akik egy példányt kaptak belôle.”

Az elkövetkezô nehéz évek gondjai–bajai miatt jó ideig nélkülöz-
te Budaörs a községi pecsétet. Kisebb gondjuk is nagyobb volt an-
nál, hogy jó kezû vésnököt keressenek e célból, az ezzel járó kiadá-
sokról nem is beszélve. Még az 1727. évi szerzôdésen sem található
a község pecsétjének a lenyomata. Nem szerepel az 1730. évi egyez-
ségen sem. Az elsô kontraktus, amelyen feltûnik, az az 1733. évi.

Nem véletlen a Budaörs elsô ismert pecsétjén megjelenô ábra.
A XVIII. századi pecséteken a szôlô az, amely mögött szôlôkultúrá-
nak kell lennie. Tudjuk, hogy 1730-as években a falu lakosságának
fô megélhetési forrása már a szôlôtermesztés és a szôlôbôl készített
bor volt. Az ugyancsak a község pecsétjének ábráján megjelenô la-
tin kereszt kétségtelenül a helyben élô lakosság felekezeti hovatar-
tozását volt hivatva szimbolizálni.
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A pecsét ábrázolata:

A FÖLDESÚRI GAZDÁLKODÁS BUDAÖRSÖN

Pest–Pilis–Solt vármegye 1728. évi összeírásában Budaörs címszó
alatt többek között ez olvasható: „Majdnem teljes területét a földes-
urak allodiumaként használják …”

Az allodium

Az allodium a jobbágytelekkel ellentétben a földesúrnak saját keze-
lésében tartott földjét jelenti. Az allodiumok robotra épültek. Állan-
dó majorosokat, cselédeket, béreseket szinte csak az állattartásban
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alkalmaztak. Ehhez járult néhány majorbeli eke, szekér, valamint
egy-két, termény tárolására épített épület. Napszámosokat az allodi-
umokban leginkább a kényes szôlômûvelésnél foglalkoztattak.

Mint láttuk az összeírásokból, Budaörs gazdasági fejlôdésének
egyik legnagyobb gátja a lakosság szinte folyamatos cserélôdése volt
az újratelepítést követô idôszakban. Korábban már jeleztem ennek
néhány okát. A Budára való betelepülés csábító lehetôségét, a kör-
nyéken és a távolabbi vidékeken egyre-másra újratelepülô községe-
ket, ahová átköltözve újra szabad, adómentes éveket remélhettek a
korábban budaörsi telepesek.

Foglalkozzunk most az egyik legnagyobb, a lakosságot leginkább
távozásra ösztönzô tényezôvel, azzal, hogy a helyben lévô allodium
milyen hátrányokat jelentett az itt élôk számára.

Kissé visszatekintve az idôben, a következôket kell tudnunk er-
rôl a lényeges helyi gazdasági tényezôrôl:

Tudjuk, hogy 1719-ben lejárt gróf Zichy Péternek, Budaörs addi-
gi földesurának zálogszerzôdése Georg Christoh Zenegg kamarai
inspektorral, a budai discrictus királyi prefectusával. Az egyezség
magában foglalta Budakeszi falu, Budaörs puszta és Csik puszta te-
rületét. A szerzôdés nem került megújításra. A földesúr állandó
pénzügyi zavarai miatt az 1688-ban újratelepített Budakeszit, vala-
mint az akkor már – 1695-tôl folyamatosan – bérbeadott, mezôgaz-
dasági mûvelés alá vont, ám állandó lakossággal nem rendelkezô
két pusztát, Csikot és Budaörsöt a földesúr felesége a saját nevére
váltotta vissza. Jól meggondolt döntése volt ez gróf Zichy Péterné
gróf Bercsényi Zsuzsannának! Az Óbudai uradalom három igen ér-
tékes, hajdan virágzó faluja jutott így a kezére, melyeket aztán ezen
a jogon egészen az 1745. október 2-án bekövetkezett haláláig birto-
kolt. A Budához közeli Budakeszi különösen dús erdôi miatt volt ér-
tékes, valamint az ott letelepült kézmûvesek nagy haszonnal kecseg-
tették a grófnôt.
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Ennél is jelentôsebb bevételi forrást kínált azonban a korábbi
bérlôk (rácok, budakeszi telepesek és mások) által már jórészt me-
zôgazdasági mûvelés alá vont két puszta, Csik és Budaörs. Az akkor
itt már 1800 éves monokultúra, a szôlô újratelepítése volt az elsôd-
leges oka gr. Bercsényi Zsuzsanna döntésének, annak, hogy az
Óbudai uradalmon belül itt alakította ki saját tulajdonában lévô bir-
tokegyüttesét.

A területileg kicsiny, ám fekvése miatt igen értékesnek számító,
Zichy-kézben lévô Óbudai uradalomban, mely Pilis megyében Duna-
bogdánytól Zsámbékig húzódott, négy uradalmi központot – allodi-
umot – alakítottak ki. Ezek a földesúri kézben tartott mezôgazdasá-
gi központok a következô településeken voltak: Zsámbék, Óbuda,
Tótfalu, és mint látni fogjuk: Budaörs, a vele szomszédos Csik pusz-
tával. A középkorban még  virágzó két falu 1719-ben puszta volt.
Közvetlenül a puszták birtokba vétele után a legértékesebb, majdan
a legnagyobb hasznot hozó részeket vonta az úrnô az 1719-ben és
1720-ban kialakított allodium révén saját kezelésébe. Mit sem ért
azonban a mezôgazdaságilag igen értékes, ám lakatlan terület robot-
ra, tehát annak mûvelésére fogható munkáskezek nélkül. Azonnali
szükséggé vált tehát a puszták, de legalábbis azok egyikének újrate-
lepítése. Erre alkalmasabbnak mutatkozott a Csik pusztánál értéke-
sebb területû Budaörs, ahol a zálogügylet rendezése után szinte
azonnal uradalmi központ – kastély – építésébe kezdtek, s amely
alatt hatalmas boltíves, máig meglévô pincét alakítottak ki a várható
bortermelésre való tekintettel. Néhány év múlva valóban itt alakult
ki az Óbudai uradalom egyik legnagyobb szôlôtermelô és borkészí-
tô  központja.

Gróf Bercsényi Zsuzsanna a két puszta földjének szinte teljes
egészét megtartotta saját kezelésében, azaz allodiumaként használ-
ta. Az 1720-ban betelepített németek részére kicsiny telkeket mére-
tett, amelyen alig-alig volt megtermelhetô az élethez szükséges me-
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zôgazdasági termék, eladható termékfeleslegrôl pedig a kezdeti
idôkben egyáltalán nem lehetett beszélni. Ezért találjuk az 1728. évi
összeírásban azt, a falu lakosságára annyira jellemzô kitételt, hogy
„a községben a sváb nemzet legszegényebbjei élnek, akik koldulással
és kézi munkával szerzik meg kenyerüket.”

Röviden tekintsük át az Óbudai uradalom budaörsi birtokköz-
pontjának, gróf Bercsényi Zsuzsanna által létrehozott és saját keze-
lésében megtartott allodiumának felépítését.

Az uradalom központja Budaörsön, a mai Templom tér 12. szám
alatt, a mai postahivatal helyén állott, „váracsszerûen” kialakított kas-
tély volt. Épületét közvetlen az allodium kialakításakor, tehát
1719/1720-ban kezdték építeni. Miután Budaörsön és Csik pusztán
elsôdlegesen bortermelésbôl kívántak hasznot hozó tevékenységet
folytatni, a kastély épületének tervezésekor, kialakításakor hatalmas
alapterületû, ma is igen jó állapotban lévô pincét építettek az épü-
let alá. Késôbb készült terv a borospince bôvítésére, egy – a mai pin-
cével azonos méretû és szerkezetû – helyiség kialakítására, annak
megvalósítására azonban nem került sor.

A kastély a falu központjában állott, lakályos, hatszobás, minden
igényt kielégítô épület volt, külön házi kápolnával, melyet a telepesek
alkalmanként – amíg a falu templomát felépítették –, igénybe vehettek.

A földesúrnô szinte egész élete folyamán az Óbudai uradalom te-
rületén lakott: fiatal asszonyként Zsámbékon, késôbb a budaörsi
kastélyban, özvegysége idején pedig Óbudán, a mai kastély helyén
állt ottani uradalmi központban. (A ma látható impozáns kastélyt
Óbudán fia, gróf Zichy Miklós építtette anyja halála után, az 1750-es
években.)

A Budakeszit, Budaörsöt és Csik pusztát magába foglaló birtok
központjának bemutatása után nézzük meg az allodium felépítését,
mûködését.
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Az uradalom szakmai irányítását a tiszttartó, más néven a provi-
zor végezte. Budaörsön 1719-tôl mûködött uradalmi tiszttartó. Közü-
lük az egyik – Freck László – például 1734-ben házhelyet kapott Bu-
daörsön, 1738-ban pedig ugyanitt 500 forintért házhelyet vett,
amelyhez néhány jobbágyot is adtak neki. A tiszttartónak közvetlen
alárendeltje a kasznár volt. ô kezelte a szemtermést, a bort, és álta-
lában minden naturáliát (frumentarius Kastner).

Az uradalom alkalmazottai voltak továbbá a majorosgazdák (allo-
diator, Meyer) és a majorosnék (allodiatrix, Meyerin), továbbá a béresek.

Az allodiális szôlôtermesztés Budaörsön

A majorsági szôlôtermesztés 1719-1720 körül alakult ki Budaörsön.
Az allodiális szôlôtermesztésnek elsôsorban a földesúri háztartásban
felhasznált és az ajándékozásra szolgáló jobb minôségû borok elô-
állítása volt a célja. Innen kerültek ki az uradalmon kívüli vevôknek
eladott borok is.

A megtermelt mennyiség az Óbudai uradalomban – Óbuda kivé-
telével – messze itt volt a legtöbb. Az itteni szôlôterület a nagysága
szerint is kiemelkedô volt. Kilencszerese volt a zsámbékinak, ahol
80 kapás volt, míg Csik pusztán és Örs faluban összesen 720 kapás
(144 ezer négyszögöl). Az itteni szôlôket robotban, vagy pénzen fo-
gadott munkásokkal mûveltette gr. Bercsényi Zsuzsanna. A munká-
latokat a szôlôtermesztés szakalkalmazottai felügyelték, irányították.
A közvetlen irányítást a vincellér végezte. Ezenkívül foglalkoztattak
hegymestert, szôlôcsôszt, valamint Wein Bubennek nevezett alkalma-
zottakat is. Budaörsön a kezdetektôl dolgozott uradalmi pintér is.

Mint látható, a szôlô hozta a földesúrnô számára a legtöbb bevételt
a saját birtokán. Gr. Bercsényi Zsuzsanna a bort keményen dézsmál-
tatta, azaz megadóztatta. Szigorú elôírásokkal és felügyelettel igyeke-
zett megakadályozni, hogy bárki is kivonja magát a dézsma alól.
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A földesúrnô a bordézsmát nem tiszta borban, hanem mustban
vette ki, így a szüret és a dézsmálás idôben összeolvadt. E gyakor-
latnak az volt az oka, hogy miután a termést közvetlenül a szedés
után, a pincékbe való hazaszállítás elôtt dézsmálták meg, a lakosok-
nak kevesebb lehetôségük volt a borcsempészésre, a termés eltitko-
lására, hiszen a földesúrnô a szüret idejére a szôlôhegyre kellô szá-
mú „borôrzôt” tudott kirendelni. A pincéket már nehezebb lett vol-
na ellenôrizni. A másik ok az volt, hogy a mustból a földesúri bo-
rospincében egységesebb és jobb bort lehetett elôállítani, mint a  la-
kosok által különféleképpen, általában rosszul kezelt borokból.
A földesúrnô által értékesített borok ára akónként 2-4 forintért kelt
el, míg a parasztok borai 1-2 forintért találtak vevôre.

A falvakban lévô uradalmi kocsmákban a parasztborok dézsmá-
ját mérték ki, igencsak borsos áron. Uradalmi kocsma alatt a mészár-
széket és a borkimérést kell érteni. Az urasági kocsmákban kimért
borok minôségérôl álljon itt a példa kedvéért egy feljegyzés:

„Fehér bor, nyúlós – kocsmára.
Büdös fejér bor – kocsmára.
Veress ó bor, rossz – kocsmára.”

Hogy az urasági kocsmákban kimért borról mi volt a lakosság vé-
leménye, megítélhetjük annak az óbudai ácsmesternek az esetébôl,
aki egy általa felépített házból dühében kitépte az ajtótokot, mert a
gazda az áldomáshoz az urasági kocsmából hozatta a bort.

Az urasági kocsmákban az 1730-as években iccénként 3-5 dénárért
mérték a bort, de volt próbálkozás 8-9 dénáros ár bevezetésére is.

1731. május 1-tôl 1732. március 31-ig az óbudai kasznár elszámo-
lása szerint a három óbudai uradalmi kocsmában, továbbá a budake-
szi, budaörsi, szántói urasági kocsmákban 1300 akó bort mértek ki 
(1 budai akó 54,3 liter volt), ami összesen 70 590 liter bor eladását je-
lentette nem egészen egy év alatt, amibôl a tiszta nyereség (a Leitge-
blohn) a kocsmárost illetô hányad levonása után 2482 forint volt.
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A budaörsi uradalmi kocsmára vonatkozó elsô adatunk 1734-bôl
való, amikor gr. Bercsényi Zsuzsanna bérbeadta azt Josef Duntzin-
gernek.

A majorsági állattenyésztés

Az allodiális állattenyésztésrôl elmondható, hogy nem volt jelentôs 
a „Budaörsi uradalomban”, az úrnô saját igásjószágot alig tartott.
A majorsági földek szántását–vetését a jobbágyok végezték robot-
ban, saját igával.

Az 1720–1730-as évektôl van adatunk arra, hogy az uradalom
szarvasmarhákat, elsôsorban fejôsteheneket tartott Budaörsön.

A faluban 1732-ben „svájci tehenészet” létesült. Fennmaradt gr.
Bercsényi Zsuzsanna szerzôdése erre vonatkozóan a Svájcból érke-
zett Anton Steinegerrel. Az itteni svájci tehenészet egyike volt a
legkorábbi „Schweizerei”-eknek. 1735-ben a faluban a gulyás
(Khuehalter) gondozásában 104, a Schweizerei kezén 56 szarvas-
marha volt.

Az allodiumban lovakat inkább luxuscélra tartottak, mint gazda-
sági szükségletre.

A Budaörsön folyó juhtenyésztésrôl tudjuk, hogy 1734-ben az úr-
nô bérbe adta a helyi juhtenyésztô telepét Candidus Millernek. A ju-
hokat tejükért és gyapjukért tartották, melyek igen szépen jövedel-
meztek. A felsorolt jószágok a földesúrnô által az uradalmi haszná-
latra lefoglalt legelôkön legeltek.

Sertést, aprójószágot is tartott az uradalom. Ezek száma elenyészô
volt, és csupán saját szükségletet elégített ki.

Érdekes adat, hogy a középkorhoz hasonlóan a méhészet már az
1730-as években újra virágzásnak indult. A Csik puszta területén ki-
alakított majorságban volt a méhes (Bienen Garten).
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A telepesek gazdálkodása

Szôlôtermesztés. Az 1730-as évekre kezdett beérni annak a megfeszí-
tett munkának a gyümölcse, melyet az 1720-as években a budaörsi te-
lepesek végeztek. Mindenekelôtt meg kell említeni a szôlôk termôre
fordulását a Budaörsi-hegy – a mai Frankhegy – e célra kiválóan al-
kalmas lankáin. Fehér- és vörösbort egyaránt készítettek, azonban
már túlsúlyban volt a kékszôlô. A tôkék termését Budán jó áron érté-
kesíthették, mely pénzbôl a családok egy része szépen gyarapodott.

Itt kell megemlíteni, hogy a középkorhoz hasonlóan, a tehetôs
budai polgárok az 1730-as években – pénzüket befektetendô –, új-
ra elkezdték felvásárolni a budaörsi szôlôket. Akkortájt fogytak el
Buda város határain belül a szabad, szôlôtermesztésre alkalmas par-
cellák. A földjüktôl megvált budaörsiek Budán és más környékbeli
településeken próbáltak szerencsét.

A szôlôtermesztéssel kapcsolatban feltétlenül meg kell említenünk,
hogy az 1720-as évektôl kezdôdôen van adatunk arra, hogy a szüret
megkezdését engedélyezô céduláért, a Lesezettelért a lakosoknak fi-

zetniük kellett az uraságnak.
A cédulapénzt – mint jogta-
lan követelést – az uradalom-
ban csak jóval késôbb, 1774-
ben törölték el, az uralkodó
közbelépésére. A XVIII. szá-
zad harmincas éveire kevés
olyan lakos maradt, akinek
ne lett volna bora, vagy leg-
alábbis napszámosként rész-
ben, vagy egészben ne a szô-
lôbôl élt volna.

Ami a borok minôségét
illeti, a budaörsi borokat jó-
nak tartották. Az itteni szô-

61

Korabeli szôlôprés



lôknek azonban csupán egyharmada adott jó minôségû bort, másik
harmada csak közepest, a maradék harmad  pedig egyenesen silány-
at. Az 1730-as évekre a budaörsiek már rendbehozták, újra használ-
hatóvá tették a mai Kôhegy oldalában lévô középkori pincéket.
Ezek meglétét, sokaságát a falu XVIII. századból fennmaradt térké-
pei minden esetben igazolják.

Állattenyésztés. A paraszti gazdaságokban folyó állattenyésztésrôl
e fejezetben külön nem írok, mivel az 1736. évi összeírás kapcsán
már részletes képet kaphattunk errôl. Itt kell azonban megemlíteni,
hogy a parasztgazdaságokban összeírt igásjószágok elsôsorban fuva-
rozásra szolgáltak. A saját részre végzett fuvar mellett robot címén
erre igényt tartott a földesúrnô, de igényt tartott forspont címén az
akkoriban javában zajló osztrák–török háború miatt Magyarországon
állomásoztatott osztrák hadsereg is.

A szántóföldi gabonatermesztés. Budaörs a hegyei miatt inkább
szôlô-, mint gabonatermesztésre volt alkalmas. A gabonafélék közül
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elsôsorban a kenyérkészítéshez szükséges gabona volt az, amelyet a
legtöbb gazdaságban megtermeltek. Ezenkívül némi árpa termeszté-
sét jelzik a fennmaradt adatok.

Végül, de nem utolsósorban,  meg kell említenünk, hogy Budaörs
egyetlen természetes vízfolyását – a Csiki-árkot – leszámítva, a csapa-
dékon kívül csak ásott kutak álltak a parasztság rendelkezésére.

Az ipari tevékenység

Az iratok által 1727-ben említett téglaégetôt – melynek bérbeadása
évi 31 és fél forint hasznot hozott a földesúrnônek –, tekinthetjük
Budaörs elsô „ipari üzemének”. Iparosként tûnik szemünkbe az
1728. évi összeírásban az urasági bognár is.

Ebben a korban még nem vált külön élesen a parasztság köré-
ben az ipari és a mezôgazdasági tevékenység. A legtöbb földmûves
család tagjai rendszeresen állítottak elô a saját háztartásukban szük-
séges ipari termékeket is. Ruhanemût, lábbelit és sok minden egye-
bet. Ezekrôl az „iparosokról” természetesen nem emlékeznek meg
külön az összeírások, így emlékük ilyen formában nem maradt fenn.

Az 1730-as évek idôjárása Budaörsön

Mintha csak kedvezni akart volna az 1730-as évek idôjárása az
1720-as években az elemektôl igencsak meggyötört telepeseknek.
Elmúltak az 1720-as évekre igencsak jellemzô aszályok, a termést, az
embereket egyaránt gyötrô jégesôvel, erôs zivatarokkal járó viharok.
A szôlôre jó idôk következtek, s a nagyrészt annak bevételeibôl élô
falu gyarapodásnak indult.

A fennmaradt feljegyzések 1734. március 11-én a falura törô nagy
szélrôl tudósítanak.

1737-ben ugyancsak a viharos szelek érdemeltek említést.
1740-ben kemény, nagy hidegeket hozó télrôl szólnak az írások,

mikor a Pestnél felgyûlt jégtorlaszok miatt a Duna kilépett a medrébôl.
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A BUDAÖRSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
AZ 1730-AS ÉVEKBEN

Az 1720-ban újratelepített község elsô tíz éve a gazdasági megerô-
södés, ugyanakkor az állandósult személyi változások jegyében telt
el. A rendkívül nehéz idôjárási viszonyok ellenére a szôlô hasznából
a telepesek lakóházai lassanként felépültek. Budaörs lakói közül
többen az évtized végére már képesek voltak eladásra kerülô feles-
leget termelni, melyet a közeli budai piacon értékesítettek.

A telepesek jelentôs része azonban továbbállt a szûk határú, gaz-
dagodási lehetôséget csupán a szôlôtermesztésbôl kínáló községbôl.
A nélkülözések, az újrakezdés embertelen nehézségei elôl sokan el-
menekültek. Jelentôs részük Budára költözött a remélt könnyebb
megélhetésben bízva, és akadtak olyanok is, akik újabb adómentes
éveket remélve a környezô és távolabbi falvak új telepeseinek szá-
mát gyarapították.

Az 1730-as években a két ellentétes folyamat folytatódott, de az
adatokat jobban megvizsgálva  láthatjuk, hogy egyre inkább a megál-
lapodás lett jellemzôje a településnek. Lakói gazdaságilag már nem
voltak annyira kitéve a létbizonytalanságnak, mint az 1720-as években,
közülük egyre többen tekintették végleges lakóhelyüknek Budaörsöt.

Az egyház és a korabeli hitélet

Ebben az idôben került egyre inkább elôtérbe a lelki szükségletek
kielégítésének igénye, a helyben lévô templom felépítése, az ott 
tevékenykedô plébános személye. A nemrég földre ültetett telepe-
sek, mint tudjuk, mélyen hívô római katolikus vallásúak voltak.
A változásokat, a megpróbáltatásokat – belegondolva az akkori em-
bert próbáló idôkbe –, nehéz lett volna a hit támasza nélkül elvisel-
niük. Jogos, egyre szorongatóbb igényként merült fel tehát a temp-
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lom, a helyben lévô plébános iránti igény, amely az 1730-as évek
második felében kezdett mindinkább elérhetô közelségbe kerülni.

Visszaforgatva az idô kerekét, tekintsük át, hogy ilyen vonatko-
zásban mit tudunk azokról az évekrôl?

Az 1720-ban ideérkezett telepesek két falu – a középkori Örs és
Csik – templomromjait találták leendô lakóhelyükön. A középkorban
ugyancsak virágzó Horhi falu templomának romjait, a mai kamaraer-
dei részen – bár még szerepel egy 1766-ban készült térképen is –, a
felismerhetetlenségig tönkrement állapota miatt már az egyházi javak
1725. évi összeírásakor sem vették figyelembe, mely összeírás az elôb-
bi két település templomát – ha romként is –, de említi.

E témában Budaörsre vonatkozóan Pest–Pilis–Solt vármegye köz-
gyûlési jegyzôkönyvei XV. kötetében található feljegyzés az 1732. évi
március hó 26-27-i ülés iratai között, mely a következôképpen szól:

„A helytartótanács kérésére a plébániák összeírását elvégezték. Já-
rásonként kerültek felsorolásra az egyházak, és az is, hogy milyen
messze vannak leányegyházaik.

Pilisi járás:
Budakeszi: katolikus parókia, plébános, kôtemplom. Filiája fél

mérföldre, Budaörs, templom nélkül.”

A kezdeti idôkben a templom nélküli település lakói tehát az
adatok szerint Budakeszire jártak át vasárnaponként misére. Az ot-
tani plébános eskette, keresztelte, temette az örsieket. Ennek írott
emlékei fennmaradtak a budakeszi római katolikus egyház anya-
könyveinek megsárgult lapjain. Ugyanebbôl az idôbôl adataink van-
nak arra vonatkozóan, hogy a Budaörsön akkor már álló „váracssze-
rû” kastélyban, ahol kápolna is volt, a község földesúrnôje néha
megengedte a helyben lakóknak az istentiszteleten való részvételt.

Az 1783. évi egyházlátogatási jegyzôkönyvben – Canonica visi-
tatióban – errôl a következôk olvashatók:
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„A pestis (1739) elôtt és után a vidék lakóinak nem volt kápolnájuk,
és az sem, aki a szentségeket részükre kiszolgálta volna. Ebbôl követke-
zett, hogy gyermekeiket Budára, Törökbálintra, sôt az egykori veszpré-
mi, most fehérvári egyházmegyébe tartozó Kisturbálra (Torbágy) vitték
keresztvíz alá, de leggyakrabban a tabáni kapisztrán ferences atyák-
hoz voltak kénytelenek elmenni.”

Az újkori budaörsi templom helye

A templom helyének kijelölése mindenkor komoly feladatot jelentett
a késôbb azt használatba vevô közösség számára. Esetünkben is fel
kell tételeznünk, hogy alapos, körültekintô mérlegelés után döntetett
ez el. Elôször is jókora üres telek szükségeltetett, a templomnak el
kellett rajta férnie. Mária Terézia vonatkozó, 1778. évi június 18-i ki-
rályi rendeletének megjelenéséig a hívek a templom köré temették
halottaikat, ami újra csak igen jelentôs szabad területet feltételez. Az
épületnek a falu központi helyén kellett állnia. Esetünkben közreját-
szott a mai postahivatal helyén állt Zichy-kastély közelsége is. Minden
feltételnek megfelelt templomunk ma ismert helye. És még valami!

Dr. Aubermann Miklós, aki 1925-tôl 1944-ig volt Budaörs plébá-
nosa, behatóan foglalkozott a templom történetével. A budaörsi plé-
bánián lévô – sajnos máig  lefordítatlan és kiadatlan német nyelvû
kéziratában – azt írja, hogy a templom a középkori örsi királyi ká-
polna, a késôbbi középkori falusi templom romjaira épült.

E témát boncolgatva folytassuk írásunkat Hauser József igazgató
úr soraival. Az 1985-ben kiadott „Budaörsi krónika” címû kötetének
44. oldalán a következôk olvashatók: „Tény, a jelenlegi templom kör-
nyékén sok az oda nem való terméskô, és itt-ott egy-egy szabályos,
megmunkált kô is található. Az 1975-ben, közvetlenül a templom
elôtt, kb. 3,5 m-nyire lefektetett vízvezeték csöve több régi síron és egy
terméskôbôl kirakott kriptaszerû síron haladt át.

Ugyancsak sírok és kövek kerültek elô 1974-ben, a telefonkábelek le-
fektetésekor. A kábelek 2 m-nyire haladnak a templom fôbejárata elôtt.”
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Ezen adatok tükrében tehát bizonyos, hogy újkori templomunk a
középkori királyi kápolna, a késôbbi Örs falu egyházának helyére
épült 1738 és 1751 között.

Az egyértelmû magyarázatot az 1821-ben Budaörsön lezajlott
egyházlátogatás jegyzôkönyvében találhatjuk meg, ahol az alábbiak
olvashatók:

„A királyi birtokhoz tartozó budaörsi templomot – az elôbbi temp-
lom helyén – 1745-ben a méltóságos és tekintetes gróf Zichy Miklós úr
építtette, aki a terület földesura és patrónusa volt.”

Ezzel immár lezárható az a régóta zajló vita, mely Örs falu közép-
kori templomának pontos helyét volt hivatva eldönteni.

A templom tájolása

A barokk korban már nem volt kötelezô az a – korábban elôírt, bár
számtalan esetben megszegett – szabály, vagyis, hogy a templom
szentélye kelet felé nézzen. Így ezt a régi szabályt már az 1730-as
években sem volt kötelezô figyelembe venni. Inkább gyakorlati
megfontolások játszottak szerepet az épület kialakításakor. A temp-
lom tornya és fôbejárata a fôútra nézett, s néz a mai napig.

A budaörsi templom építésének kezdete

Egy templom építése, szögezzük le mindjárt az elején, igen megerôl-
tetô tevékenység egy közösség számára. Különösen állt ez Budaörs
akkori, nem régen telepített közösségére. Az elhatározást követôen
a tett véghezvitele bizony csak nagyon elszánt, a falu népességének
egészét megmozgató, az összlakosság lelki, fizikai és gazdasági ere-
jét igénybevevô folyamat volt. Külön hangsúlyozzuk  a folyamat ki-
fejezést, hiszen csak  így érthetô meg az építkezés kezdetét és an-
nak befejezését rögzítô évszámok között eltelt hosszú idô. Abban
megegyeznek az elôttem járók, hogy a kezdet az 1738. év volt. Ez
olvasható városunk néhány tudós helytörténésze munkáiban:
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Hauser József igazgató úr könyvében, és ez a dátum olvasható 
dr. Riedl Ferenc: „A budaörsi német (középbajor) nyelvjárás alak-
tana” címû mûvében. Ez az évszám olvasható a Mûvészeti Lexikon
templomunkra vonatkozó szócikkében is.

A budaörsi katolikus templom építtetôi

Ha feltesszük a kérdést, hogy kik és mibôl építették a budaörsi ró-
mai katolikus templomot, és viselték annak jelentôs költségeit, vala-
mennyi e kérdéssel foglalkozó kútfô egyértelmûen felel.

Az 1756-os egyházlátogatási jegyzôkönyvben ez olvasható: „Rész-
ben visszatérítendô tartozásokból, részben a hívek adományaiból,
részben az egyház évi jövedelmébôl épült és lett megáldva.”

Ha az 1761. évi Canonica visitatiót nézzük át, ebben a követke-
zôk olvashatók: „Temploma 17 éve épült, a gyülekezet építtette Nepo-
muki Szent János mártír tiszteletére.”

Dr. Riedl Ferenc a következôket írja errôl: „1738-ban épült meg
az elsô budaörsi templom és iskola. A községnek ezt a két fontos épü-
letét az uraság támogatásából és közadakozásból építették.
A kômíveseknek járó 19 f. és 65 kr.-t Olivi, Stahl, Dentzel stb. nevû
gazdák hátralékából fizették meg.”

Külön tiszteletre méltó a község erôfeszítése, ha figyelembe vesz-
szük azt a tényt, hogy a templomnak nem volt alapítója és adomá-
nyozója sem.

A templom épülete

Az 1720. évi újratelepítést követô elsô templomról a fennmaradt raj-
zok, valamint az írásos emlékek egyaránt sok mindenrôl jól tájékoz-
tatják az érdeklôdôket.

Ismerjük Franz Xaver Gföller óbudai kômûvesmester rajzát a bu-
daörsi régi építésû templomról, 1780 júliusából. Ez is, akárcsak Lösch
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rajza, egy kisméretû, egyhajós, félköríves szentélyzáródású templomot
mutat. A szentély mellé épített két toldaléképület még nem látszik az
eredeti Mayerhoffer–Lösch-féle alaprajzon. Kivitelezési idejük tehát a
templom építésének befejezése utáni idôszakra tehetô. Ezek egyike
bizonyára sekrestye céljára épült. A tervrajz címfelirata: „A budaörsi
régi építésû templom az Óbudai uradalomban.”

Másik ismert rajza eme templomunknak egy 1801-bôl származó
ábrázolás, mely az Országos Levéltár anyagai között maradt fenn. Ez
egy színezett tusrajz, az alaprajzot, a hossz- és keresztmetszetet, va-
lamint a tetôszerkezetet ábrázolja. Ez a Lösch János építômester és
Bonnier Mátyás ácsmester által benyújtott, 8945 forintot kitevô bôví-
tési terv rajza.

A Budaörsi Krónika címû, alapmunkának számító kiadványban
Hauser József a következôket írta: „Minden bizonnyal a mai tem-
plom helyén állhatott a középkori templom. Az 1725-ben elvégzett
összeírás szerint akkor még látszódtak az örsi templom kövei.
Azokról a romokról a budaörsiek semmit sem tudtak. A községnek a
betelepüléskor nem volt temploma. (...) A Mayerhoffer-féle templom
megmaradt azon a rajzon, amelyet Lösch János készített a templom
bôvítésére.

Az írásos emlékek között jelentôs helyet foglalnak el a korabeli
egyházlátogatási jegyzôkönyvek, melyek a felépítésétôl rögzítik a
templom különbözô adatait. Az 1756. évi és az 1761. évi egyházlá-
togatások jegyzôkönyvei, bár késôbb íródtak a tárgyalt idôszaknál,
mégis tartalmaznak már az arra a  korra vonatkozó értékes feljegy-
zéseket. Böngésszünk ezekben!

Az 1756-os Canonica visitatio a „Gyülekezet helyzete, állapota”
címet viselô fejezete mindjárt az elején rögzíti:  „E hely temploma új,
szilárd kövekbôl van elég díszesen felépítve. … Nincs alapítója, ado-
mányozója.”
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Az 1761-es összeírásból a templomról a következô, már a tárgyalt
korra is vonatkoztatható adatokat tudjuk meg: „Kôbôl készült, cserép-
pel födött. Hossza 9 és fél (bécsi) öl (18 m), szélessége 4 és fél öl (8,5
m), magassága 5 öl (9,5 m).”

Itt csupán az újratelepítés utáni elsô katolikus templomunk alap-
vetô adatait közlöm, hisz e kötet záró, 1740-es évszámáig még csak
elkezdôdött, de nem fejezôdött be az építkezés. Figyelembe véve
azonban, hogy a templomépítéshez szükséges téglaanyagot már 1737
óta szállították arról az óbudai téglaégetô teleprôl, melyet gr. Bercsé-
nyi Zsuzsanna létesített 1736-ban, bizonyosra vehetjük, hogy 1739-ig,
mikor is a pestis megakasztotta a munka menetét, már jócskán benne
lehettek az építkezésben. A fennmaradt adatok szerint a falu közös-
sége élôerôvel és igásfuvarokkal is segítette a nagy munkát.

A templom tervezôi, építôi

Az építkezést természetesen sok mindennek meg kellett elôznie.
Mindenekelôtt a tervezô személye került kiválasztásra. A tervezôé,
aki a közösség számára a legmegfelelôbb áron, a legmegfelelôbb
terveket készítette el, és aki vállalta is a kivitelezést.

A falu újratelepítését követô elsô, 1756. évi Canonica visitatióból
tudjuk, hogy Mayerhoffer (Marhoffer, Mayrhoffer) Ádám és Medham-
mer (Medelhammer, Medelhamser) György budai mesterek kezdték el
a templom építését. Megérdemlik, hogy néhány szót ejtsek róluk.

Mayerhoffer Ádám (nem rokona a nagy hírû pesti Mayerhoffer
építész családnak) az ausztriai Watzendorfban született és Budán
halt meg 1747-ben. Építész volt. 1733-tól budai pallér, 1739-tôl mes-
ter. Körülbelül 1744-tôl a budaörsi templom építôje. ô vezette az
óbudai trinitáriusok templomának és kolostorának építését 1745 feb-
ruárjától 1747-ben bekövetkezett haláláig.

Templomunk másik építôjérôl, dr. Riedl Ferenc könyvében olvas-
hatók a következôk: „Matthias (?) Modhammer (Modlhammer) óbu-
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dai ács. 1738 júliusában a templom építésén végzett ácsmunkáért
181 f. 27 kr.-t, az iskolaépületen végzett munkáért pedig 74 f. és 30
kr.-t kapott.”

Ugyanakkor adat került elô arra vonatkozóan is, hogy Hamon
Kristóf (Pogratiz, kb. 1693 – Buda, 1748) is részt vett az újratelepí-
tést követô elsô templomunk építésében. Mint az írás mondja: 1728-
tôl élt Budán, 1731-tôl mester, 1733-tól városi polgár. 1745-tôl a vá-
ros kômûvesmestere volt. 1738-ban a budaörsi János kápolnát építi.
Halála után özvegyét Nöpauer Máté kômûvesmester vette feleségül,
aki folytatta az építést.

A templomépítést sürgetô egyéb okok

A fentebb felsorolt okokon kívül erôsítették a budaörsiekben az aka-
ratot az önálló, helyben lévô templom építésére a következôk is:

Belegondolva az 1720-as évek igencsak változatos idôjárásába,
nem kell különösebb képzelôerô ahhoz, hogy lássuk, milyen nehéz-
kes lehetett a budakeszi templomban és a többi helyen minden 
vasárnap megjelenni egy-egy istentiszteleten. A távolság – Örstôl
Kesziig, és a többi helyre – sokszor leküzdhetetlen akadályok elé ál-
lította a telepeseket. A nyári viharok, a téli nagy havazások, mind-
mind nehezítették az itt élôknek a részükre alapvetôen szükséges
lelki élet rendszeres gyakorlását. A közösségtôl távol élô plébánosok
sem tudtak bizonyára mindig megbirkózni az idôjárás viszontagsá-
gaival. Gondoljunk itt csupán az utolsó kenet feladására és más egy-
házi tevékenységekre.

Szorították az örsieket az önálló templomépítés irányába a felet-
tes hatóságok rendeletei és azok végrehajtási elôírásai is. Lapozzunk
bele ismét Pest–Pilis–Solt vármegye közgyûléseinek irataiba!

Az 1731. évi február hó 12–13-i ülés jegyzôkönyvében olvashat-
juk az alábbiakat: „Közzéteszik a helytartótanács 1731. január 9-én
Pozsonyban kelt, Pálffy Miklós és Fabiankovics György által ellen-
jegyzett intimatoriumát, mely vasárnapokra és dekretális ünnepekre
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munkavégzési tilalmat rendel el. A tilalmat megszegôk 12 forint bün-
tetést fizessenek, és igavonó állataikat is el kell kobozni. Ha valaki fi-
zetni nem tud, 50 botütést kap. Az említett napokon templomba kell
menni és ott imádkozni.”

Hogy melyek voltak ezek az ünnepek, az kiderül az 1733. már-
cius hó 26-27-én megtartott ülés jegyzôkönyvébôl.

„Közzéteszik a helytartótanács 1733. január 27-én Pozsonyban
kelt, Ferenc helytartó aláírásával és Nedeczky Károly ellenjegyzésével
kiadott intimatoriumát a dekretális egyházi ünnepekrôl.

Magyarországon minden országlakó számára kötelezô ünnepek: 
– a vasárnapokon kívül, Újév (január 1.); Vízkereszt (január 6.);

Pál fordulása (január 25.); Gyertyaszentelô Boldogasszony (február
2.); Szent Mátyás apostol (február 24., szökôévben 25.); Szent József
(március 19.); Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.); Nagypén-
tek, Húsvétkor három egymást követô nap; Szent Adalbert (április 23.);

– Szent György (április 24.); Szent Fülöp és Jakab (május 1.); a
Szent Kereszt megtalálása (május 3.); az Úr mennybemenetele (ex-
audi vasárnap elôtti csütörtök, pünkösdkor egymást követô három
nap); Szent László király (június 27.); Szent Péter és Pál (június 29.);
Szûz Mária vizitációja (július 2.); Szent Mária és Magdolna (július
22.); Szent Jakab (július 25.); az Úr átlényegülése (augusztus 6.);
Szent Lôrinc (augusztus 10.); Nagyboldogasszony (augusztus 15.);
Szent István király (augusztus 20.); Szent Bertalan (augusztus 24.);
Kisboldogasszony (szeptember 8.); a Szent Kereszt felmagasztalása
(szeptember 14.); Szent Máté (szeptember 21.); 

– Szent Mihály (szeptember 29.); Szent Simon és Tádé (október
28.); Mindenszentek (november 1.); Szent Imre herceg (november
5.); Szent Márton (november 11.); Szent Erzsébet (november 19.);
Szent Katalin (november 25.); Szent András (november 30.); Szeplô-
telen fogantatás (december 8.); Szent Tamás (december 21.); Kará-
csony (december 25.); Szent István vértanú (december 26.); Szent Já-
nos (december 27.); Aprószentek (december 28.). Ezeken kívül min-
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den plébánia megünnepli védôszentjének és temploma felszentelésé-
nek ünnepét.”

Ez 48 dekratális ünnepet jelent. Ehhez adjuk még az évenkénti
52 vasárnapot és láthatjuk, hogy a korabeli örsi telepesek mintegy
száz napja telt ünneppel a 365-bôl. Ha mindehhez hozzávesszük
még a családi ünnepeket, az esküvôt, a keresztelôt, a szomszédok
esküvôit, keresztelôit, akkor rájövünk, hogy a pihenésnek, a mula-
tozásnak is megvolt az ideje az 1730-as évek örsi telepesei számára.

A budaörsi római katolikus egyház anyakönyvei

A budaörsi római katolikus egyház anyakönyvei 1738-tól maradtak
ránk. Elôbb latin, késôbb magyar nyelven íródtak. Az elsô bejegyzés
1738. június 15-én keltezôdött. Ekkor Joannes Hilstandt és Dorothea
Arnolt kötöttek házasságot. Az esketô lelkész Peter Capistranus Boss
trinitárius lelkész volt. A trinitáriusok egészen 1743-ig vezették az
anyakönyveket, ami azzal magyarázható, hogy a Zichy-család ked-
velt rendje a trinitárius rend volt. Gondoljunk csak az Óbudán ma is
álló kiscelli, valamikor trinitárius templomra és kolostorra. Ezeket
1744-tôl 1758-ig építette fel a rend a Zichy-család jelentôs támogatá-
sával, és amely templomot a család egyes tagjai temetkezési helyü-
kül is választották.
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AZ OKTATÁS BUDAÖRSÖN AZ 1730-AS ÉVEKBEN

Az iskola egy település életében meghatározó intézmény, ha a te-
lepülés kulturális életét kutatjuk. Elôzô tanulmányomban már utal-
tam arra, hogy a betelepülést követô években, de legalábbis az
1720-as évek közepétôl kellett lennie valamilyen oktatásnak Buda-
örsön, hiszen adatunk van arról, hogy a budakeszi plébános 1730-
ban temette Pétert, Budaörs elsô név szerint ismert tanítóját. A la-
kosság számának 1739-ig tartó folyamatos növekedésével bizonyá-
ra egyre szorítóbb igény jelentkezett arra, hogy gyermekeik vala-
milyen szervezett oktatásban vegyenek részt. Bár jól tudjuk, hogy
a keservesen nehéz 1720-as évek nem kedveztek az ilyen jellegû
tevékenységnek, mert a gyermek már egész kicsiny korában jól
hasznosítható munkaerô volt egy család gazdaságában, mégis fel
kell tételeznünk valamilyen oktatás meglétét.

Mai ismert adataink szerint úgy tûnik, hogy Budaörsön az 1738.
évben valamilyen gazdasági „csoda történt”. Egyik napról a másikra
a község templomot, és ezzel egy idôben iskolát kezdett építeni. Ma
már erre vonatkozóan adatokat, építési szerzôdéseket és más irato-
kat is ismerünk. Ezeknek – az akkori falu életében igen jelentôs ese-
ményeknek –, kellettek hogy elôzményei legyenek. Meggyôzôdé-
sem, hogy az elsô név szerint ismert tanítóra vonatkozó adat nem áll
magában, s a jövôbeni alapos kutatások felszínre hoznak majd több,
ezen állítást alátámasztó bizonyítékot is.

Miután Budaörs 1720-tól – mint az 1732-es adatból jól látszik –,
Budakeszi filiája, a falunkban folyó oktatást a budakeszi római ka-
tolikus plébános felügyelte. A tanító helyben, a község elöljáróságá-
nak tartozott beszámolni munkájáról.

Mit tanítottak az 1730-as évek falusi iskoláiban? Elsôsorban vallás-
tant, olvasást, esetleg írást, mezôgazdasági és háztartási ismereteket.
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A FALU EGÉSZSÉGÜGYE AZ 1730-AS ÉVEKBEN

A XVIII. század elsô felében Magyarországon végigsöprô két nagy
pestisjárványon kívül idôrôl-idôre más járványok is (fôleg himlô)
tizedelték a lakosságot. Ha ide vesszük még az igen nagy mértékû
gyermekhalandóságot, érthetôvé válik, hogy az anyakönyvekbôl
kideríthetô adatok miért oly gyakran negatív elôjelûek az adott
kort vizsgálva.

Orvos abban az idôben valószínûleg még nem volt a faluban.
A kisebb betegségeket az itt élôk maguk próbálták gyógyítani, ko-
molyabb betegeiket Budára vihették, egy-egy ott mûködô chyrur-
gushoz.

Mint minden településen, bizonyára Budaörsön is éltek jókezû,
a természet segítô titkait jobban ismerô asszonyok és férfiak, akik
házilagos, generációról generációra öröklôdô, egyre halmozódó
tudásukat a betegségek és más nyavalyák elleni harc szolgálatába
állították.

A bábákkal kapcsolatban, bár ittlétükrôl az 1730-as évekbôl írá-
sos nyom még nem került elô, mégis rendelkezésünkre állnak olyan
adatok, melyek valószínûsítik, hogy ekkor már folytatták áldásos te-
vékenységüket a faluban. Mint mindennemû adózás alól felmentett
személyek, a bábák hiányoznak az e korból egyedül ránk maradt
iratfajtából, az adóösszeírásokból.

Azonnal feltûnnek azonban, amint egy újfajta számbavétel meg-
jelenik a falu életében, ez pedig az egyházlátogatási jegyzôkönyv.

Az újratelepítést követô elsô Canonica visitatióban, annak Bábák
és sírásók címû fejezetében olvashatjuk a következôket: „A bábákat
a közösség választotta, hogy ahol szükségesnek látszik, a keresztelést
is elvégezhessék. […] A bábák szükségkeresztelése után a cinterem
mellé temesse a lelkész” (mármint az elhunyt kisdedeket).
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Az 1738–1740. évek pestisjárványa 

A Magyarországon dühöngô utolsó nagy pestisjárvány, mely 1738-
tól 1740-ig tartott, az áldozatok számát tekintve körülbelül 300 ezer
emberéletet követelt. A járvány nem váratlanul érkezett. Pest–Pilis–
Solt vármegye közgyûlési jegyzôkönyveiben már 1732. november 
6-11. közötti ülésén elhangzott a figyelmeztetés a nápolyi gabonake-
reskedôkkel kapcsolatosan, miszerint „vigyázni kell azonban, hogy
ne hurcolják be a török területeken dúló pestist”. Sajnos minden óv-
intézkedés eredménytelen maradt. A járvány 1738 nyarára elérte az
országot.

A pestist a török háborúból visszatért katonák hurcolták be. Ter-
jedhetett belégzés útján, cseppfertôzéssel emberrôl emberre, de ter-
jesztették a patkányok, és a rajtuk élôsködô bolhák is, bôrön át.

Legveszedelmesebb fajtája a búbópestis, vagy gugahalál volt.
A betegeket magas láz, toxikus tünetek kínozták. A nyirokcsomók
ágyékban és hónaljban megduzzadtak, elgennyesedtek és kifekélye-
sedtek. „A dögvészes  kelevények, a gugák…” a halál közeledtét je-
lentették, ami 3-4 nap alatt bekövetkezett. A holttestek hamar meg-
feketedtek , ezért „fekete halál”-nak is nevezték, de hívták „mirigy”-
nek és „dög”-nek is.

Pest–Pilis–Solt vármegye 1738. június 19-20-i ülésén a követke-
zôk kerültek rögzítésre: „Közzéteszik a Helytartótanács 1738. júni-
us 18-án Pozsonyban kelt Esterházy Ferenc és Domsics Mihály ellen-
jegyzésével kiadott intimatoriumát, melyben közlik, hogy a járvány
Arad megyébôl Csongrád megye felé terjed. Szegváron már sokan
megbetegedtek. Arad és Csongrád megyében és a velük szomszédos
területeken betiltották a vásártartást. Tilos továbbá kiutazni ezekrôl
a helyekrôl, amíg a járvány véget nem ér. Határozat: a vármegye in-
tézkedett, amikor Harer hadbíró útján kérte a budai vár parancsno-
kát, hogy tiltassa be a Tiszán való átkelést. A hivatalos átkelések el-
lenôrzésére ôrséget kell állítani. Az átkelôhelyek mellett és a vízimal-
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mok közelében lévô hajókat, csónakokat össze kell törni, ha azokat
nem szállítják el a vízbôl.” Június 21-én a vármegye körlevele arról
tájékoztat, hogy „a dög már Csongrád megyében grassál”.

Külön foglalkoznak a pestisben elhunytak temetésével kapcsola-
tos teendôkkel: „A halottakat a temetôkön kívül, és a szokásosnál
mélyebbre, az erre kijelölt helyeken kell elföldelni. A pestisben elhal-
tak ruháit, személyes tárgyait el kell égetni.”

A megye megpróbált mindenre kiterjedôen védekezni a pestis el-
len. Újabb rendelet szólt a pestises beteget rejtegetôkrôl: „… aki pes-
tises beteget rejteget, bíróság elé kerül, mégpedig rövidített eljárással,
hosszas nyomozás mellôzésével. Ha bárki, bárhol pestist észlel, azon-
nal jelentse. A rendelkezés egész Magyarország területére érvényes.

Határozat: jelentik a kancelláriának s a helytartótanácsnak,
hogy a Bicske helységbôl származó Dobrovics Jánost, kinek állandó
lakhelye nincsen, a személynök provizora Isaszegen elfogta. Vallatá-
sa során kiderült, hogy Kecelen megbetegedett, de mielôtt búbófeké-
lye elmúlt volna, elment és a környékbeli falvakban csavargott. Mivel
a legszigorúbb parancsot szegte meg, ráadásul lopott is, elrettentésül
kötél általi halálra ítélték. Az ítéletet Rátóton végre is hajtották.”

A pestisjárványról tudták, hogy érintkezéssel terjed. Ennek meg-
akadályozására megtiltották az emberek egyik helyrôl a másikra tör-
ténô mozgását, összejövetelüket. Betiltották ezen okból a hetivásá-
rok tartását, de tilalmazták az örmény, zsidó és görög árusok és ke-
reskedôk mozgó tevékenységét is.

Igyekeztek nagyobb gondot fordítani a tisztaságra is. Elrendelték,
hogy a helységekben „hol is az utczákon kopolyák, vízállások és
sárok vagynak, azt kitisztítsák.”

Harasztin (ma Dunaharaszti) karantént létesítettek.
A megye alispánjának naponta jelentést kellett készítenie a pes-

tisjárványról.
A postaszolgálat útvonalát a mindenkori helyzetnek megfelelôen

módosították.
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A Buda felé vezetô utak mentén feliratokkal ellátott akasztófákat
kellett állítani, hogy elrettentsék a közlekedési tilalmat megszegô
embereket.

Külön rendeletet készítettek a borivóknak. „Hogy a borivók szom-
júságuk oltásában hátramaradást ne szenvedjenek, szabad, a bort kí-
vánó edényét letévén, azonnal húsz lépésre távozzon, és a csapláros az
elôbbi helyére letévén a bort, akié, elviheti … Ha a csapláros a bor árát
kívánja, azt ecetben megáztatván és megszárítván, kezéhez veheti.”

Lássunk e rendelkezések után néhány fennmaradt adatot ezekbôl
az idôkbôl: 1739. június 4-én Pest is „bé záratott és strázsákkal
körülvétetôdött, senki által a lineán által ne mennyen, mert ha meg-
tudatik vagy megkapattatik valaki, az olyan ember minden kegyelem
nélkül fel akasztatik, avagy meg lövöldöztetik, akár férfiú, akár asz-
szony személy lészen.”

1739. szeptember 15-én, az adatok szerint Magyarországnak már
22 megyéjében dúlt a pestisjárvány, és a többi is fertôzésgyanús volt.

1740. március 22. A vármegyei hirdetmény arról szól, hogy egész
Pest megye területén megszûnt a pestis miatti zárlat. A március 28-i
vármegyegyûlésen a fôszolgabíró így köszöntötte a helységek bíráit:
„Hogy az Úr azon dögletes nyavalyábul kendtek kitisztulását megen-
gedte, legyen áldott szent neve örökké.”

Korai volt azonban még a fôszolgabíró öröme. Bár 1740. május
16-17-i ülésén úgy látszott, hogy „a pestisjárvány Isten segítségével
teljesen megszûnt, a vármegye helyiségeiben csak hármat vett körül
ôrség, de ezekben is lábadoznak, s hamarosan fel lehet oldani a zár-
latot”, de még közel sem volt vége.

1740. július 24-én „annak örömére, hogy Isten kegyelmébôl a pes-
tisjárvány a megyében megszûnt, ünnepélyes Te Deumot tartanak,
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melyen a kalocsai érsek is megjelenik. Az ünnepség után körmenet
lesz, melyen az oltáriszentséget a Szentháromság szobor és Szent Se-
bestyén szobra körül viszik. Az oltáriszentséget trombiták harsogása
és dobpergés közepette maga az érsek fogja hordozni. A plébánia-
templomban magyar nyelvû az ünnepi beszéd, s a szentmise végén
eléneklik Szent Ambrus Te Deum-át” (Vác).

1740. augusztus 14-én Püspök-Vác városában ismét kitört a pes-
tisjárvány.

1740. november 5-én a járvány Vácott és Kisújfalun (ma Váckisúj-
falu) bár lényegesen csökkent, még mindig tartott. Kisszentmiklóson
és Pécelen még mindig voltak ôrséggel körülvett gyanús házak.
Azokban a használati tárgyak elégetését és más szükséges intézke-
déseket végre kellett hajtani, hogy a járvány mielôbb megszûnjék.

A pestis elleni védekezés egyéb módozatai 

Az embereken úrrá levô rémület természetesen védekezésre késztet-
te a fertôzésnek kitett területeken élôket. Íme három „biztos”, a pes-
tis ellen „teljes” védelmet nyújtó recept a korból:

A seborvosok, chyrurgusok ecet, sóska, vereshagyma, fekete re-
tek fogyasztását javasolták. De hasznosnak ítélték a rutát, zsályát,
ezerlevelû füvet és az Isten fájának magját is.

Parasztorvosság pestis ellen: sült vereshagyma, szappan és méz –
a gugákra, vagyis a duzzanatokra kenni.

Házi különös orvosság: méz, liszt, terpentin, bécsi sáfrány, kén-
kô, édes tej – összefôzni és a beteg testére kötni.

A pestisjárvány Budaörsön

Mint az eddigiekbôl kitûnik, Budaörs az 1730-as évek végére gazda-
ságilag fejlôdésnek indult, viszonylag jómódú településként illeszke-
dett a Zichyek Óbudai uradalmába. Megszûnt az 1720-as évekre oly
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jellemzô szegénység, kialakult, stabilizálódott a közigazgatás. A tele-
pes családok feje fölé biztos otthont jelentô fedél került. A szôlô ter-
môre fordult, és ez jó anyagi alapokat teremtett az itt élôk számára.

1738-ban – minden valószínûség szerint –, a hosszas tervezgeté-
seket követôen elkezdôdött a templom és az iskola alapjainak lera-
kása. A húszas-harmincas években végzett nehéz, embert próbáló
munka kezdte meghozni gyümölcsét. A fejlôdés ütemét azonban
megakasztotta a szörnyû veszedelem, a pestis. A jelentôs számú ha-
lálozással járó járvány megtorpantotta, visszavetette, csaknem ketté-
törte a falu fejlôdését.

E rövid bevezetô után nézzük meg az adatok tükrében, hogy la-
kóhelyünk szûkebb környékén milyen pusztítást végzett a pestis:

Zsámbékon 830, Budakeszin 536, Torbágyon 228 fô volt a jár-
ványban elhunytak száma. A járvány Budán is pusztított. Elmondhat-
juk, hogy a járvány egész Pilis megyében demográfiai katasztrófát
okozott. Volt hely – mint például Budaörsön is –, ahol a lakosság
több mint 50%-a esett áldozatul a dühöngô pestisnek.

Budaörsöt már 1739 áprilisában elérte a pestis. Az összeírás a ha-
lottak névsoránál így kezdôdik: Ab incepta (a fertôzés kezdetétôl).
Áprilisban 49, május 90, június 65, júliusban 28, augusztusban 3,
szeptemberben 4, októberben 12, novemberben 5 lélek esett áldo-
zatául a járványnak. Összesen tehát 256 áldozata volt a pestisnek
Budaörsön – más adatok szerint 274, megint más adat szerint 259 fô
volt az elhunytak száma – a falu összlakosságának körülbelül az
50%-a. A halálozási anyakönyvekbôl azonban megközelítôleg sem
állapítható meg az áldozatok száma a járvány dühöngése idején.
A haláleseteknek feltehetôleg csak egy részét jegyezték be az anya-
könyvbe. Az elsô áldozat április 5-én Johann Pachmann 40 éves, az
utolsó Johann Schneider 42 éves volt.

Egy korabeli leírás szerint egész éjen át temették a halottakat, a
koporsók készítését nem gyôzték, ezért zsákba dugva, lepedôbe
varrva, vagy gyékénybe takarva hantolták el a holttesteket.
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A pestis pusztításáról valamennyi, e témában elôttem járó jeles
szerzô beszámol. Dr. Riedl Ferenc „A budaörsi német (középbajor)
nyelvjárás alaktana” címû könyvében így ír errôl:

„Budaörs ezekben az években nagyarányú fellendülés elé nézett.
Ez a fellendülés sajnos nem érhette el virágzását. A község lakossá-
gának a zöme az 1739. évi kolerajárványnak (?) esett áldozatul.
A munka hovatovább teljesen megakadt (templomépítés, iskolaépí-
tés), ehelyett végrendeletet írtak, vagy mondtak tollba a község lako-
sai. A rettenetes járvány az egész környéken, Budakeszin, Budafo-
kon és egyéb községekben is könyörtelenül szedte áldozatait.

A kolera (?) kb. 20 évvel a letelepülés után kezdett el pusztítani úgy,
hogy a már Magyarországon született budaörsiek elsô generációja volt
kialakulóban. A község elöljárósága az uraságnak listát küldött, amely
kimutatja, hogy a ragályba 52 családos férfi, 46 asszony, 92 fiúgyer-
mek (az iratban „Söhne”!) és 69 leánygyermek („Töchter”!), összesen
tehát 259 lélek halt bele. A kimutatás a következôképpen kezdôdik:
„Conscriptio personarum ocasione pestis possessione Budaörs demor-
tuarum”, és 1739-bôl (aug. 19.) való. A latin felírás alatt ezt olvassuk:
Spezification deren Abgesterbenen. Mivel ez a kimutatás a budaörsi
német telepesek elsô hivatalos névsora (?), in extenso (teljes terjedelmé-
ben) közöljük.”

A halálesetek száma minden valószínûség szerint meghaladta a
259-et, hiszen annyi már 1739 augusztusában volt, a „fekete halál”
pedig majdnem az év végéig pusztított a nép soraiban. Ezt a buda-
örsi plébánia „Megholtak anyakönyvé”-bôl világosan látjuk, mely az
1739. április 5. utáni haláleseteket ezzel a jegyzettel vezeti be: „Ab
incepta contagione sequentes.” Ápr. 13-án (1739. p. o. 6 ember pusz-
tult el kolerában, április 27-én ismét 6, máj. 8-án 7, máj. 17-én 7, máj.
25-én 8, és a többi napokon is rendszerint egynél több volt a halot-
tak száma. Ez így folytatódott az év novemberéig, november  20-án
végre ezt a megjegyzést találjuk az anyakönyvben: „Post conta-
gionem seqentes”. (Megholtak anyakönyve, Budaörs, 1739).
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 Mann Weib Sohn Tochter 

1. Christian Dentzel 1 1 5 - 

2.  Johannes Kaÿser - 1 2 3 

3. Ferdinand Maÿr* - 1 1 2 

4. Frantz Oliffÿ 1 1 1 1 

5. Joseph Fuchs, Herrschaftlicher Wirt, 
item von dem Wirt Dienstbub - - 1 - 

6. Michel Geschitz  
item sein armes Weib 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

7. Hermann Märck* 1 1 1 1 

8. Joseph Holtzeisen - 1 - 1 

9. Marx Märck* 1 1 - - 

10. Marcul Stahl 1 - 1 - 

11. Johannes Gantzmann* 1 - 1 3 

12. Johannes Vogt Waisenkind - - - 1 

13. Jacob Winkler* - 1 - - 

14. Paul Willhelm 1 - - 2 

15. Joseph Ritter* 
item Dinstbotte (!) 

- 
- 

- 
- 

2 
2 

1 
- 

16. Christoph Schaffner - - 1 - 

17. Johann Georg Hudschneider 
item Dinstmensch 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

18. Adam Stammel* - - - 2 

19. Moritz Hudschneid 1 - - 1 

20. Hans Georg Lintzinger 1 1 Brud 1 - 

21. Jacob Pfost 
item Dienstbub 

1 
- 

1 
- 

1 
1 

1 
- 

22. Georg Braun* - - 1 - 

23. Heinrich Hasslÿ 1 1 - 2 

24. Peter Maÿr* 1 1 1 - 

25. Raiz Jacob 
item Dinstbott 

1 
- 

1 
- 

2 
1 

- 
- 

26. Thomas Hausser* - - - 1 

27. Martin Oberle - - 1 1 

28. Andreas Schwartz Wittib - - 1 - 
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29. Jacob Götz 1 1 1 - 

30. Georg Götz 1 1 2 - 

31. Martin Walschik 1 - 3 - 

32. Michael Ruh 1 1 - 3 

33. Conrad Haga 1 - - 2 

34. Johannes Ebner* 
item Dinstbub 

1 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
- 

35. Georg Prüll - - - 1 

36. Niklos Stammler* 1 - 2 1 

37. Joseph Baÿr* 
item die Mutter 

1 
- 

1 
1 

1 
- 

- 
- 

38. Kilian Matern 
Dinstbott 

1 
- 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

39. Andreas Dentzel 1 1 3 1 

40. Simon Seegenlorin - 1 2 - 

41. Peter Witzin* - - 1 - 

42. Michael Greil 1 1 - 1 

43. Georg Greil - - 1 - 

44. 
Georg Dick 

item Dinstbotten mehr ein 
armes Weib, mehr ein armes Weib 

1 
- 
- 

1 
- 
2 

- 
2 
- 

1 
- 
- 

45. Wentzel Parisick - - - 3 

46. Johannes Richtscheid* - 1 - - 

47. Johannes Hiestand 1 - 1 - 

48. Michael Hasslinger 1 - 1 2 

49. dem Mann so in der Altofen Mühl ist - - - 1 

50. Matthias Spörer - - 4 1 

51. Conrad Schleich - 1 1 1 

52. Johann Mühler* 1 - 5 - 

53. Jakob Heintz 
item ein Einwohner 

1 
1 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

54. Conrad Hoffmeister 1 1 - - 

55. Adam Hoffmeister - 1 - 1 

56. Daniel Hoffmeister 1 - - - 
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58. Jacob Wittmer 1 1 - - 

59. Sebastian Feÿerabent 1 1 - - 

60. Georg Köller 1 1 - 1 

61. Wendlin Spiess - 1 1 - 

62. Eva Harlacherin - 1 2 - 

63. Frantz Zinskä* - - 1 3 

64. Johannes Amon 1 - 1 1 

65. Johannes Weissenberger 1 - 1 - 

66. Joseph Oberhober 1 - - - 

67. Hannes Georg Gross* - - 2 - 

68. Jacob Männer - 1 1 1 

69. Johannes Streicher - - 2 - 

70. Georg Asp 1 1 2 - 

71. Joseph Wittmer 
item Wasenkinder 

1 
- 

1 
- 

3 
2 

1 
- 

72. Christian Schörer - - - 3 

73. Philipp Aengister 1 1 1 1 

74. Antonÿ Wäller 1 1 1 - 

75. Johannes Walschick - 1 - - 

76. Joseph Chorhomel 1 1 - 1 

77. Jacob Wasser* 
Dinstbott 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

78. Hanns Georg Kessler* - - 1 - 

79. Martin Ebner* 1 1 2 1 

80. Joseph Pertschÿ 1 - 1 1 

81. Johannes Titl - - - 2 

82. Tobias Holl* 1 - 1 - 

83. Johannes Hasslÿ 1 - 1 1 

84. Magdalena Wittmannin - - - 1 

85. Ignatÿ Lieber 1 1 - - 

86. Stieff Tochter von Christian Dentzel - 1 - - 

  52 46 92 69 

  259 Personen 

 



A pestis szörnyû hatása az akkori születési és házassági anya-
könyvekben válik csak igazán szembetûnôvé. 1738-ban 10, 1739-
ben – kétségkívül az epidémia elôtt – 18, 1740-ben csak 6, 1741-ben
csak 7 új házasságot kötöttek. Keresztelést 1738-ban 16-ot, 1739-ben
11-et, 1740-ben 10-et, 1741-ben 8-at találunk a feljegyzésekben.
1742-ben a keresztelések száma egyszerre 33-ra emelkedett.

A budaörsi pestisben elhunyt áldozatok között 15 fô, azaz az összes
áldozat 5,8%-a volt szolga, szolgálóleány, vagy „szegény asszony”.

Igaza volt dr. Riedl Ferencnek, hiszen a megyei jegyzôkönyvek-
ben az 1740. március 3-i iratok között Budaörsöt még a fertôzéstôl
vizsgálandó falvak között sorolják fel Óbudával, Budakeszivel, Biá-
val, Zsámbékkal, Tökkel, Tinnyével, Telkivel, Páttyal, Borosjenôvel,
Monostorral, Perbállal és Békásmegyerrel együtt.

Hauser József igazgató úr a következôképpen számol be a pes-
tisjárványról a Budaörsi krónika címû könyve 44-45. oldalain:

„A kialakuló általános jólét elején olyan csapás érte a lakosságot
az egész környéket, az országot, mely szinte végpusztulással fenye-
gette a községet. 1739 tavaszán pusztítani kezdett a pestis.

A szájhagyomány szerint az emberek szinte fatálisan beletörôd-
tek a végzetbe, felvették a halotti szentséget, végrendelkeztek és várták
a halált. Az emberek elgyengültek, testük felpuffadt, bôrük elsötétült,
két-három nap alatt meghaltak.”

A budaörsi pestistemetô

A hatósági elôírásoknak megfelelôen Budaörsön is volt külön teme-
tôjük a pestisben elhunytaknak. Mint korábban írtam, a rendelke-
zések szerint jól körülhatároltan kellett annak helyét kijelölni, és a
temetéseket abban végezni.

Helyét mára már a feledés homálya borítja. Hauser igazgató úr
véleménye szerint a Köz-tér alatt nyugszanak a nagy pestisjárvány
áldozatainak tetemei.
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Az 1761. évi Canonica visitatióban „A budaörsi exempt egyház ada-
tainak összeírása” címû fejezetben olvashatjuk a következôket: „A Kál-
váriahegyen van egy kôkereszt két szoborral, az egyház gondozza.

Ugyanúgy a pestises temetôben és a szôlôk közt, melyeket vagy
alapítójuk, vagy a közösség gondoz.”

A pestistemetô ma már csak emlék. Az oda temetettek emlékét ma
már nem ôrzi senki. A hozzátartozók is meghaltak, az oda állított nagy
kereszt ledôlt, a földjén épült házak lakói talán csak éjszakánként, ál-
mukban „találkoznak” e régi, szörnyû járvány áldozataival...

A Budaörsön volt pestisjárvánnyal foglalkozó fejezet végére hagy-
tam néhány, a faluval foglalkozó feljegyzést, melyek Pest–Pilis–Solt
vármegye közgyûléseinek korabeli jegyzôkönyveiben maradtak ránk:

1739. május 26.
Alispáni parancsra Friebeisz Ferenc (a Pilisi járás szolgabírája)

megvizsgálta a Buda környékén lévô településeket. Megállapította,
hogy Üröm, Csobánka, Hidegkút, Jenô, Buda-Eörs, Torbágy és Viseg-
rád pestissel fertôzött. 

Határozat: Közhírré kell tenni, hogy a fertôzött helységek lakóival
érintkezni még kereskedés céljából is tilos.

Ugyanazon a napon:
Határozat: Buda köré ôrséget rendelnek. Budafok felé Tétény irá-

nyában 14 fô, Budaörs és Buda között 12 fô, Budakeszi felé 6 fô,
Óbuda felé 8 fô. A budaiakat meg kell akadályozni abban, hogy el-
hagyják városukat.

Hetivásárt csak Óbuda és Újlak közt, illetve Budafokon szabad
tartani a vm. ôrségének felügyelete alatt. A szolgabíró az ôrök közül
tizedest válasszon, kinek fizetése havi 5 forint, az ôröké 4, eltartás-
sal. Kapitányuknak Kostyán Mihályt nevezik ki, 6 forint fizetéssel.
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1739. június 2.
Friebeisz Ferenc a Buda körül kordon vonalán ellenôrzést vég-

zett. Beszámolt arról, hogy felfegyverkezett tabáni rácok halálosan
megfenyegették a Csepel, Budafok és Budaörs felé vezetô útra állított
ôröket. Azt akarják, hogy az ôrök távozzanak onnan, mert nem me-
hetnek ki a budafoki, budaörsi és tétényi szôlôskertjeikbe. Határozat:
az incidensrôl be kell számolni a kancelláriának. Az ôrség megerô-
sítését kérik. A budai várparancsnok kérésére Komáromból, vagy
Gyôrbôl már érkeztek császári katonák, akiket meg lehetne bízni,
hogy segítsék a vm. ôreit, ha nem tudnak szembeszállni az erôszakos
rácokkal.

1739. július 27.
Felolvassák a budai bizottság újabb levelét, melyben közli, hogy

Vihann (?) faluban is kitört a járvány, lakói mégis bejöttek Budára,
amikor szénát és egyebet szállítottak a Kevenhiller ezred katonáinak,
sôt innen állíttattak embereket a fertôzött Buda-Eörs ôrizetére, mi-
közben Vihann ôrizetét egészségesekre bízták.
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A Budaörsrôl 1766-ban készült és fennmaradt elsô térkép



ÖSSZEFOGLALÓ

A leírtakat végigolvasva elmondhatjuk, hogy Budaörs az 1730-as
években egyike volt a török hódoltság után újratelepített, fejlôdés-
nek indult falvaknak. A késôi telepítés okozta viszonylagos lemara-
dását az 1730-as évek végére behozta, és a rendelkezésünkre álló
adatok tükrében vizsgálva a falu helyzetét bizonyos, hogy ez a tíz
év volt az, mely megalapozta további fejlôdését. Kijelölte azt az utat,
melyen Budaörs az elkövetkezô 225 évben haladt, s mely haladási
irány volt az egyedül járható út a jövôbeni felemelkedéshez.

Kialakultak a falu jogi, ebbôl eredôen társadalmi keretei, és ismét
kialakultak a mezôgazdasági termelés a középkorban már meglévô,
akkoriban újjászületô ágai is, melyek képesek voltak az itt élô né-
pesség jelentôs részének a megtartására is.

A falu lakóinak folyamatos el- és bevándorlásai ellenére Budaör-
sön kialakult egy jobb módúnak mondható réteg, amely emberfelet-
ti munkával kialakította a saját és családja megélhetésének gazdasá-
gi feltételeit, mely feltételek elegendônek bizonyultak a késôbbiek-
ben a helyben maradáshoz.

A feltárt adatokon túl bizonyára még számtalan új tény árnyalhat-
ja majd Budaörs történetét az 1730-as évekrôl. A meglévô dokumen-
tumok kiegészítéséhez még hosszas kutatómunkára van szükség,
hogy teljes képet kaphassunk az egykor itt élt elôdök nehéz, de
mégis a felemelkedéshez vezetô útjának errôl a tíz évérôl.
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1995. december 16-án, egy szombat délelôtt rendeztük meg Budaörs
középületei a XVIII. században címmel a jelen tanulmány anyagát be-
mutató kiállítást a Budaörsi Helytörténeti Gyûjtemény – Heimat-
museum – épületében. Az akkori esemény mintegy negyven résztve-
vôje a korabeli épületek alap- vagy homlokzati rajzait láthatta. Addig-
ra huszonkét budaörsi érintettségû tervrajz szövegét sikerült szakem-
berrel lefordíttatnom. Idôvel a hiányzó, a csiki majorságot ábrázoló ké-
pek feliratai is rendelkezésemre álltak. A tanulmányban felsorolt képek
némelyike azóta illusztrációként más kiadványokban már megjelent.

A korabeli Budaörs uradalmi épületeit bemutató valamennyi terv-
rajz a feliratokkal együtt azonban most jelenik meg elôször. Indokolt-
tá tette a munka megjelentetését az is, hogy az eltelt kilenc esztendô-
ben a kutatások során sok olyan adatra sikerült rábukkannom, ame-
lyeket 1996-ban még nem ismertem. Csupán példaként említeném a
Budaörsi helytörténeti kislexikont, vagy a városunk történetét 1720-tól
1740-ig bemutató Nehéz kezdet és a Rögös úton címmel megjelent fü-
zeteket. Alapvetô e témában a 2002-ben kiadott Bucsi–Tóth–Filipszky:
Egyházlátogatások Budaörsön címû munka is, mely ugyancsak sok,
addig publikálatlan adattal bôvítette a korra vonatkozó ismereteinket.
A fentiek ismeretében ajánlom sok szeretettel városunk helytörténete
iránt érdeklôdô olvasóinknak ezt a tanulmányt.

BEVEZETÔ

Az Óbudai uradalom, ezen belül Budaörs (akkoriban Örs) 1659-tôl
1766-ig volt a Zichy család birtoka. Csak többszöri jogi perek után
sikerült a Királyi Kamarának érvényesíteni régóta hangoztatott köve-
telését az uradalom tulajdonjogára vonatkozóan. 

A Kamara 1774-ben felvételi rajzokat készíttetett az összes uradal-
mi épületrôl. Ezek az anyagok mára már fontos forrásai a történeti 
topográfiának, a település gazdaságtörténetének. Végül, de nem utol-
sósorban felbecsülhetetlen forrásai a Budaörs helytörténetében búvár-



kodó kutatóknak is. A felvételi rajzok elkészítésével a Kamara a kor
jónevû, ugyanakkor környékbeli szakembereit bízta meg. A mappá-
ban huszonkét lap tartalmaz Budaörsre vonatkozó rajzokat, két lap
pedig a Csik pusztán egykor állt uradalmi épületeket ábrázolja.

A dokumentumok valódiságának és tartalmának elbírálására szak-
tekintélyt, dr. Vándor András építômérnököt, az Országos Mûemlék-
védelmi Felügyelôség munkatársát, a Budaörsi Városvédô Egyesület
elnökét kértem fel, aki az anyagot nagyon jelentôsnek értékelte, mely
nagyban hozzájárulhat városunk XVIII. századi történetének megis-
meréséhez. A mappa anyaga a következô épületek alap- és homlok-
zati rajzait tartalmazza:

Örs: a régi (1738–1751), valamint az új építésû (1801–1810) ró-
mai katolikus templomunk, a régi és az új építésû plébánia, az 1788-
ban épült elemi iskola, az uradalmi épület és pince, a budaörsi ura-
dalmi vendéglô, a pálinkafôzôház, a magtár és cséplôszérû, továbbá
egy vízgyûjtô alap- és homlokzati rajzait.

Csik puszta: a Csiki csárda rajzait. Az ábrák 11 akkor meglévô épü-
let, 10 kialakítandó és 3 átalakítandó építmény rajzait mutatják. A rajzok
annyira alaposak, hogy olyan apró részletekre is kitérnek, mint példá-
ul egy épületen belül lévô kályha ábrázolása. Az eddig összegyûjtött
adatok ismerete mellett is úgy gondolom, hogy a rajzok teljes körû fel-
dolgozása a jövôben is még sok munkát kínál a szakembereknek,
valamint a városunk története iránt érdeklôdô olvasóinknak. Az
értelmezést jól segítik a rajzok számozásával megegyezô magyarázatok.

A RÉGI TEMPLOM

Az 1720-ban német ajkú lakossággal történt újratelepítést követôen
az elsô templom 1738 és 1751 között épült meg, amely valójában a
második római katolikus temploma volt Örsnek. Az 1821. évi egy-
házlátogatási jegyzôkönyvben rögzítettek szerint az az épület is a
mai templomunkhoz hasonlóan a középkori örsi egyház helyén ál-
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1. A budaörsi régi építésû templom az Óbudai uradalomban 
No 216/3)



lott. A templom felépülte utáni elsô egyházlátogatás alkalmával,
1756. március 25-én a következôket jegyezték fel róla: „E hely temp-
lomát új, szilárd kövekbôl elég díszesen, részben visszatérítendô tar-
tozásokból, részben a hívek adományaiból, részben az egyház évi jö-
vedelmébôl építették.”
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2. Az 1801 és 1810 között épült római katolikus templom alaprajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 197/9
Hátsó címfelirat:

A kir. Óbudai Kamarauradalomban Budaörsön újonnan építendô
templom tervrajza. (Nyilvántartási keltezés: 1780. augusztus.)

A tervrajz címfelirata:
Ácsmesteri alaprajza a királyi kamarai Óbudai Uradalomban
Budaörsön újonnan építendô templomnak.

Számozott jelölések:
No 1 – Alap- vagy munkaszint

2 – Tetôgerendázat
3 – A és B pontok közötti metszet és kötésminta
4 – C és D pontok közötti metszet
5 – Régi torony
6 – Új sekrestye

Buda, 1780. március 10.
A tervrajzot készítette: Franz Xav. Hacker, budai polgári ácsmester.

1. Az 1738 és 1851 között épült római katolikus templom tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 216/3
Hátsó címfelirat: 

A budaörsi újított templom tervrajza, amelyet a Bács-i királyi kamarai
administráció 1780. július 9-én küldött meg. No 3.

Nyilvántartási keltezés: 1782. július
A tervrajz felirata: 

A budaörsi régi építésû templom az Óbudai uradalomban.
A tervrajz készítôje: Franz Xav. Gföller óbudai kômûvesmester.
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2. A királyi kamarai Óbudai uradalomban, Budaörsön
újonnan építendô templom ácsmesteri alaprajza (No 179/9)



100

3.
 A

 b
u

da
ör

si
 (

ha
rm

ad
ik

) 
ró

m
ai

 k
at

ol
ik

u
s 

te
m

pl
om

  
al

ap
- 

és
 h

om
lo

kz
at

i 
te

rv
ra

jz
a 

(N
o 

21
6/

4)



101

A templom talaját téglával rakták ki és két sorban ülôhelyeket
helyeztek el rajta. Szentélye 3 öl hosszú, 3 öl 2 láb széles, valamint
3 öl és 5 láb magas; míg hajója 9 öl 1 láb hosszú, 4 öl 2 láb magas
és 4 láb széles; sekrestyéje 3 öl hosszú, 3 öl 2 láb széles és 3 öl
5 láb magas volt.

A templom tornya 15 öl magasságba emelkedett, szélessége 2 öl
és 4 láb volt. A toronyban három harang függött. A  nagyobb 7 má-
zsa 47 font, egy másik 4 mázsa 25 font, míg a harmadik súlya 2 és fél
mázsa volt. A lélekharang 50 fontot nyomott. A harangoknál mind a
négy oldalon ablak volt. Kissé alább még másik három üvegablak
nyílt a karzatra, amelyek a templomot is megvilágították, ezeket vas-
rács védte. Az épületet újszerûnek mondta az írás. 

Budaörs temploma 1744. január 14-tôl anyaszentegyház, amelynek
elsô plébánosa 1744. február 20-tól 1751 augusztusáig Helmár János
volt, aki 1744. október 21-én, más adat szerint 1744. december 21-én
szentelte fel a még épülô templomot Nepomuki Szent János tiszteletére.

A templomot Medhammer György és Mayerhoffer Ádám budai
építészek emelték. Ugyanakkor van adat arra vonatkozólag, hogy
Hamon Kristóf is részt vett a felépítésében.

3. Az 1801 és 1810 között épült római katolikus templom tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 216/4
Hátsó címfelirat: 
A kamarai Budaörs községbe helyezendô új templom tervrajza és a torony-
nyal való egybeépítése, melyet a Bács-i Királyi Kamarai administráció
1780. július 9-én küldött meg. No 4 (Nyilvántartási keltezés: 1782. július)
A tervrajz címfelirata:

A budaörsi 3. róm. kat. templom alap- és homlokzati tervrajza.
Jelölések:
a – A templomhajó f – A régi megmaradt torony
b – A szentély g – A keresztelômedence helye
c – A sekrestye h – Homlokzat
d – E betû jelzése hiányzik i – K és L pontok közötti keresztmetszet
e – A kórus és a szószék lépcsôi
Óbuda, 1780. június 6.
A tervrajz készítôje: Franz Xav. Gföller kômûvesmester.
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AZ ÚJ TEMPLOMRÓL

Budaörs 1720-ban történt újratelepítését követôen 1801 és 1810 között
épült, idôben második római katolikus templomunk a Kamarai III. sz.
típusterv alapján készült. Az örsi egyház történetében azonban már a
harmadik templom, a ma is álló és mûködô templomról van szó.

Az 1811. évi Canonica visitatióban a következô olvasható errôl:
„A hely temploma új, szilárd kövekbôl épült, részben az uraság, a
méltóságos Királyi Kamara, részben a helyi közösség segítségével
1808-ban.(?)”

Az 1821. évi egyházlátogatás jegyzôkönyve az újonnan épült
templom méreteit is megadja. „Négyszög alakú, hossza 17 öl, széles-
sége 7 öl, magassága 7 öl 2 láb. Látható rongálódást nem mutat. Sek-
restyéje 5 öl és 1 láb hosszú, 2 öl és 5 láb széles.” 

Miután a korábbi templom kicsi volt már a megnövekedett lélek-
számú lakosság befogadására, ráadásul romossá is vált, ezért a tor-
nyát kivéve lebontották. 

Az 1846-ból ránk maradt iratokból tudjuk meg a következôket:
„Új tornyát a tekintetes patrónus készíttette 1844-ben. Csak megál-
dották, a legjobb állapotban, kívül-belül csinos.” Az új toronyban öt
harang lakott: az elsô 12 mázsa 87 kg, a második 7 mázsa 45 kg, a
harmadik 3 mázsa 84 kg, a negyedik 2 mázsa 25 kg volt, végül a lé-
lekharang 68 kg-ot nyomott. 

A templom építôi Lösch János építômester és Bonnier Mátyás
ácsmester voltak, akik 1801-ben egy 8945 forintot kitevô bôvítési
tervet nyújtottak be, de kivitelezésre az elôbbinek részben módosí-
tott, csak 7894 forintot kitevô terve került, amelynek aláírói Lösch
építômesteren kívül Kollmann József kôfaragó, Biglbauer Mátyás
ácsmester, Hollnberger Ferenc üveges és Scherer János lakatosmes-
ter voltak. Lösch a bôvítési terven feltüntette az 1738–1751 között
épült Mayerhoffer-féle templom lebontott hajóját, illetve szép, ívelt
alaprajzú szentélyét is. Lösch csak a régi tornyot és a régi hajó elsô
szakaszát tartotta meg, a kórussal együtt (a rajz e köny 70. oldalán). 
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BUDAÖRS ELSÔ ISKOLÁJA

Budaörsön az 1720-as évek közepétôl kellett lennie oktatásnak, hi-
szen adatunk van arról, hogy a budakeszi plébános 1730-ban temet-
te Pétert, Örs elsô név szerint ismert tanítóját. A lakosság számának
1738-ig tartó folyamatos növekedésével egyre szorítóbb igény jelent-
kezett arra, hogy gyermekeik szervezett oktatásban vegyenek részt.
Azonban tudjuk, hogy a keservesen nehéz 1720-as évek nem ked-
veztek az ilyen jellegû tevékenységnek.

1738-ban a község már templom- és iskolaépítésbe kezdett. Az
akkor felépült iskolát így írta le az 1756. március 25-i egyházláto-
gatási jegyzôkönyv: „Az iskolának van háza, vályogból készült, mel-
lette szérû van.”

1783-ban a következôket jegyezték fel az iskoláról: „A tanító –
aki kántor, sekrestyés és harangozó – Schmidel József. ... A közösség
által a számára épített házban a lelkész mellett lakik, amelyet 1756-
ban az egyházlátogatás idején építettek. A lejjebb lévô házak közt
van. Nem a patrónus segítségével, hanem a közösség pénzén és segít-
ségével épült, aminek gondozására a látogatás a közösséget feljogosí-
totta. Nincs méltó megközelítése.

A tanítónak egy famennyezetes szobácskája van. Mögötte van a
konyha, innen van bejárat a másik szobába vagy a tanterembe,
amely padokkal, táblákkal van felszerelve a szabályrendelet szerint,
hogy tanításra alkalmas legyen. Az ifjúság oktatására azonban nem
elég világos, hanem sötét, mivel az ablakok nagyon kicsinyek, nem is
elég az összes gyermek befogadására. Így megtörténik, hogy több
gyermek kénytelen a földre ülni.

Az iskolából van bejárata mellette lévô szûk kamrába, ahol, ha az is-
kolamester megnôsül, a tanító az éjszakát eltöltheti. Egy fedél alatt a ház-
zal van egy istálló, egy vagy két tehén számára. A pince és a pitvar nincs
azonban kellôen elkerítve, hanem mindenfelôl nyitott. A ház tetôzete
sincs jó állapotban, ezért a tanító alázattal kéri a szent látogatást, hogy
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nagy tekintélyével és hatalmával a közösséget méltóztassék rábírni arra,
hogy a tetôt megemeljék és kijavítsák, nagyobb ablakokról gondoskodja-
nak, hogy az iskola világosabb legyen, elôszobát és pincét csatoljanak
hozzá, hogy az egész ház alkalmasabb, kényelmesebb legyen, végül le-
gyen a ház úgy felszerelve, amint azt a királyi rendelet meghatározza.”

1796-ban már teljesült a tanító kérése, mert már a következôket ol-
vashatjuk az iskoláról: „Márossy Péter iskolamester az iskola épületében
lakik, melyet 1788-ban a Kamara építtetett. Az iskolának tágas és vilá-
gos szobája van, de nincsenek benne elôírásszerû padok. Konyha, há-
lószoba, kamra, kisszoba, istálló, pince van benne. ô Mindenszentek
ünnepétôl egészen szôlômetszésig a gyerekeket rendszerint nemcsak ol-
vasni és írni tanítja, de a plébános támogatásával a hit alapelemeire és
matematikára is oktatja.” Ez volt az elsô iskola Budaörsön, amely már
bizonyosan a jelenlegi 1. Számú Általános Iskola helyén épült.

1811-ben az alábbiakat olvashatjuk az iskoláról: „A parókia most
jó állapotban van, az iskola és a tanítói lakás azonban nyomorúsá-
gosan néz ki.”

4. A budaörsi elemi iskola
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 197/6
Hátsó címfelirat:

D. No 4. számú tervrajz. A Magyar kir. Udvari Kamarától 1779.
október 26-án megküldött budaörsi elemi iskola tervrajza.
(Nyilvántartási keltezés: 1780. augusztus.)

A tervrajz címfelirata: Littera D Plan III. Iskolatervrajz Budaörsön, 
a kamarai Óbudai uradalomban.

Számozott jelölések:
1 – Tanítói szoba és konyha
2 – Lányok és fiúk tanterme
3 – Kamra és pincelépcsô, felette padláslépcsô
4 – Istálló, alatta pince
5 – Két árnyékszék

A tervrajz készítôje: Franz Xav. Gföller óbudai kômûvesmester.
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4. A királyi kamarai Óbudai uradalomban, Budaörsön
építendô iskola tervrajza (No 197/6)
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Egy 1821-bôl fennmaradt írás az iskolára vonatkozóan a követke-
zôket rögzítette: „A tanítómester az iskola épületében lakik. Kényel-
mét szolgálja egy nagy szoba és egy kamra az élelmiszerek raktáro-
zásához. Van egy istálló a teheneknek és egy pince a kert mögötti szô-
lô számára.”

A PAPLAK

A fennmaradt rajzok közül hat képen látható a régi, valamint az
újonnan építendô paplak. Ezek közül egy ábrázolja az 1743-ban
épült, a rajzok keletkezésének idejében már régi, elavult parókiát, öt
pedig az 1788-ban megépített új paplakot.

Az 1756. évi Canonica visitatio-ban még csak a lelkészlak meglé-
térôl értesülünk, csupán utalás történik rá a következôképpen:
„A parókia mögött tyúkól van, és egy akkora fáskamra, amely elegen-
dô a tûzifának, amit a lakosok kötelesek a plébánia és a lelkész szá-
mára odaszállítani.” Bôvebb leírását tartalmazza az 1761-bôl ránk
maradt írás. „A parókia egy téglából készült padlásos ház, közepes ál-
lapotban van. Benne és körülötte illô rend van, a plébános a saját
dolgait rendben tartja.” Még több tudható meg az 1783-ból fennma-
radt hivatalos iratokból, melyek szerint: „A lelkész lakása az alsó ré-
szen lévô házak közé tartozik, a falu kiemelkedô részén fekszik,
mintegy kilencvennyolc lépésre a templomtól. 1743 körül épült, nem
a kegyúr, hanem a közösség gondoskodásából, annak költségén,
aminek fenntartása is rájuk tartozik. A lelkész lakása két famennye-
zetes szobából áll. Az elsôbe a konyhából van a bejárat, ebbôl nyílik
ajtó a másik szobába, ahol a lelkész lakik. Az elsô a pihenésre és a ven-
déglátásra szolgál, olykor azonban a káplán szálláshelye. Mindkét
szobán három ablak van, vasráccsal megerôsítve, de annyira hibásak,
hogy ha erôs szél támad, az asztalon lámpát nem lehet tartani.
A konyha másik részébôl, ami nagyon szûkös, nyílik ajtó a kamrá-
hoz és onnan lehet felmenni a felsô szérûre. A tûzhelynél a konyha
ugyanazon részén van a bejárat a cselédség elég szûk szobájába.
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5. Az Óbudai uradalomban található 
teljesen düledezô lelkészlak alaprajza (No 1334/2)



Az épület többi része mint a pince, az istálló, a kocsiszín és a kút na-
gyon hibásak, vagy elhanyagoltak. A pince bizony nedves, azért
nemcsak borra, ami nyáron meg szokott ecetesedni, hanem a hor-
dókra is rendkívül ártalmas, mert a sok esô a pince elsô boltozatán
átjut, így mivel a ház kapuja mellett van, fennáll az a veszély, hogy
akár 100 urna, vagy még több vizet kap.”
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5. A régi, 1743-ban épült régi paplak alaprajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár, No 1334/2
Hátsó címfelirat: „B” melléklet – A budaörsi régi lelkészlak (paplak) 

tervrajza. No 6484/1786.
A tervrajz címfelirata:
A kir. Óbudai Kamarauradalomban található, teljesen düledezô (roz-
zant, omladozó) lelkészlak (lelkészmajor, tanya, gazdaság) alaprajza.
A tervrajzba írt jelölések: Balról jobbra: Ló- és tehénistálló; Udvar; Kocsi-

szín és préspajta; Pincelépcsô; Kapu; Kert. A pap úr szobája: Elôszoba;
Árvák kamrája; Konyha; Cselédek szobája.

Megjegyzés: Az eredeti rajzon pirossal húzott körbefutó vonal mutatja 
az új paplak elhelyezését.

A tervrajz készítôi: Franz Xav. Hacker ácsmester és 
Anton Joseph Oeschner kômûvesmester

6. Az új, 1788-ban épült paplak tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 197/10
Hátsó felirat:
Lit. C. Az Óbudai kir. Koronauradalomban, Budaörsön újonnan felépí-
tendô paplak tervrajza. (Nyilvántartási keltezés: 1780. augusztus)
A tervrajza címfelirata: Az Óbudai kir. Kamarai Uradalomban, Buda-

örsön újonnan megépítendô paplak ácsmesteri alaprajza.
Betûvel történt jelölések:

A) A tetôalap vagy fedélszék rajza.
B) Annak gerendázata.
C) Oldalnézet vagy vázminta.
D) A tetô keresztmetszete.
E) A fél homlokzat. Délre nyíló.

A tervrajz készítôje: Franz Xav. Hacker, budai polgári ácsmester.
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6. Az Óbudai uradalomban Budaörsön újonnan felépítendô paplak tervrajza 
(No 197/10)
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7. Az újonnan építendô lelkészlak tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 197/1
Hátsó címfelirat:

A budaörsi lelkészlak tervrajza, amelyet 1780. március 9-én a Zom-
bor-i kir. Kamarai administráció küldött meg. No 3. 
(Nyilvántartási keltezés: 1780. augusztus.)

A tervrajz címfelirata:
„A” lap I. terv. Az Óbudai Uradalomban Budaörsön újonnan építendô
paplak.

Számozott jelölések:
1) Bejárat.
2) Ebédlô.
3) A pap úr két szobája.
4) A káplán úr szobája.
5) Bejárat a fûtôszobába és a padlásfeljáróhoz.
6) Konyha.
7) Tároló.
8) Kamra.
9) Lépcsô.

10) Kocsiszín, ahol az árnyékszékek is vannak.
11) Istálló.
12) Két kicsi bejáróajtó.
13) Pince keresztmetszete.
14) Szobák keresztmetszete.
15) Két nagy kapu.
16) A teljes épület tornáca négy oszloppal.
17) A régóta álló kerítésfal.
18) A kertbe nyíló kapu.

A tervrajz készítôje: Franz Xav. Gföller kômûvesmester, Óbudán.
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7. Az Óbudai uradalomban, Budaörsön újonnan építendô lelkészlak
tervrajza (No 197/1)
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8. Az újonnan építendô paplak alap- és homlokzati tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 1334/1
Hátsó címfelirat:

Az Óbudai kir. Kamarauradalomban Budaörsön újonnan építendô
paplak alap- és homlokzati tervrajza.

Számozott jelölések:
1) Elôszoba.
2) Fogadószoba.
3) Két szoba a pap úr részére.
4) Káplánszoba.
5) Konyha.
6) Cselédszoba.
7) Éléskamra.
8) Az éléskamra elôszobája.
9) Bejárat az árnyékszékhez és a padláslépcsôhöz.

10) Két elkülönített árnyékszék.
11) Lóistálló.
12) Tehénistálló.
13) Kocsiszín és présszín, ami alatt pince van, egyedül innen

érhetô el az alapozás.
14) Fapajta, benne pince és padláslépcsô.
15) Kút.
16) Két nagy behajtókapu és egy kicsi kapu.
17) Kapu a kertbe.
18) Udvar.
19) Keresztmetszet A és B pontok között.
20) Keresztmetszet C és D pontok között.
21) Nyugati oldali homlokzat E és F pontok között.

Készült Budán, 1786. február 16-án.
A tervrajz készítôi: Anton Joseph Oesner kômûvesmester és 

Franz Xav. Hacker ácsmester.
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8. Az Óbudai uradalomban Budaörsön újonnan építendô paplak 
alap- és homlokzati tervrajza (No 1334/1)
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9. A budaörsi paplakhoz megépíteni szükséges présház és kocsiszín,
valamint ló- és szarvasmarha-istálló tervrajza (No 511/11)
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9. A paplak gazdasági épületei
Jelzete: OL T62   Kamarai leltár No 511/11
Hátsó címfelirat::

A budaörsi paplakhoz megépíteni szükséges présház és kocsiszín,
valamint ló- és szarvasmarha-istálló tervrajza. No 6744: 1787

A tervrajzba írt jelölések:
A bal sarokban: Trágyatároló.
Az udvar jobb sarkában: Lóistálló.

Szarvasmarha-istálló.
Présház és kocsiszín.
Fapajta.
Régi pincelejárat (lépcsôs).

Az udvar közepén: Udvar = Hoff.
Kút.

A tervrajz alján: A már engedélyezett papi lakóépület.

A tervrajz készítôi: Anton Joseph Oeschner, kamarai kômûvesmester és
Franz Xav. Hacker, kamarai és polgári ácsmester.

Keltezés: Buda, 1787. január 17.

AZ ÚJONNAN ÉPÍTETT PLÉBÁNIA

1788-ban a kérésnek megfelelôen felépült a plébánia. Nem sokkal
ezt követôen, 1796-ban ezt a következôképpen mutatja be az írás: 
„A lelkészlak 1788-ban, jó anyagból épült, három szobából áll. Egy
a lelkészé, egy a kápláné, egy a cselédségé, és van egy éléskamra.
A pince a háztól távol van, veszélyesen omladozó. A tágas fallal ke-
rített udvarból két nagy és három kis kapu nyílik. Kút is van. A ház-
tól távol két istálló is látható, egyik a négy szarvasmarhának, másik
a lovak számára. Jármûvek részére szükséges hely hiányzik. A disz-
nók, az edények és a hordók ôrzésére van hely.”
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10. A budaörsi paplak tervrajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 511/7
Hátsó címoldal:

139 No CXXXIX No 11.008/1786 (Nyilvántartási keltezés: 1795)
Az alaprajzba írt jelölések:

A pap szobája, alatta a pince.
Lépcsô (a pincébe).
Padláslépcsô.
Árnyékszék.
Káplánszoba.
Konyha.
Cselédszoba.
Kamra.

Megjegyzés: A tervrajzkészítô neve nincs feltüntetve.

Egy másik, késôbbi feljegyzés a következôket közli velünk az
akkor újonnan elkészült plébánia épületérôl: „A kincstár mint kegy-
úr 1785-ben határozza el a plébániaház felépítését – amely a mai
plébániaépület helyén állott, azonban e század (XX.) elején lebon-
tották. A terveket Oesner Antal József kamarai építômester és Hacker
F. X. ácsmester 3512,38 forint költségelôirányzattal nyújtotta be, s
bár a felsôbb hatóság utasítja a Helytartótanácsot, hogy a budaörsi
új parókia építéséhez – addig is amíg a felterjesztett költségvetés alap-
ján a legfelsôbb döntés megérkezik –, a pesti kamarai adminisztrá-
tor újtán a szükséges épületanyag beszerzésérôl gondoskodjék.” (OL
Kincst. Ben. Res. 1786. jún. 19. No 54) 1786. október 2-án a terveket
– túlzott igényûeknek ítélvén –, visszautasítják. Helyette Bécsben ké-
szíttetnek terveket, amely az elôzôvel szemben – „a község által
szolgáltatandó igás- és kézirobot beszámításával 1785 forint megta-
karítást mutat ki.”



AZ URADALMI ÉPÜLET BUDAÖRSÖN
(A Zichy-kastély)

1719-ben gr. Zichy Péterné gr. Bercsényi Zsuzsanna Budaörsöt, Csik
pusztát és Budakeszit – melyeket az óbudai uradalom nagyhatalmú
ura, gr. Zichy Péter zálogba vetett –, a saját nevére váltotta vissza
Georg Christoph Zenegg kamarai elnöktôl. Így ez a birtokegyüttes
egészen 1745-ben bekövetkezett haláláig a tulajdonában maradt.

Budakeszi akkor már régen lakott hely volt, míg Budaörs és Csik,
a valamikor virágzó települések pusztaként várták az új földesúrnôt.
Gr. Bercsényi Zsuzsanna a három helységbôl álló uradalma köz-
pontjává Budaörsöt tette meg, és közvetlen a zálogból történt vissza-
váltás után itt uradalmi központot kezdett építeni, mely élete közép-
sô szakaszában állandó lakhelyül is szolgált számára, míg Csik pusz-
tát a birtok allodiumaként hasznosította. 

Bél Mátyás, a kor elismert tudósa a következôképpen ír errôl az
épületrôl, a Notitia Hungariae címû könyvének Budaörsöt bemuta-
tó részében: „A Zichy grófok birtoka a Sas-hegyen túl, a fôvárostól
délre egy mérföldre bájos völgyben húzódik meg. Kicsi falu, nemrég
összeköltöztetett német telepesekkel. A házak közü elsôsorban a vár
formájára kiképzett földesúri lakhely tûnik ki, gr. Zichy Péter örökö-
seinek gyakori szórakozóhelye.” Ezt, a gr. Bercsényi Zsuzsanna által
építtetett kastélyt, valamint a hozzá tartozó gazdasági épületeket lát-
hatjuk a képeken. 

Ma ez az épület szerényen húzódik meg a Templom téri Posta-
hivatal mögött, annak földszintes részeként, a Clementis László utcai
szakaszon.

A kastély hat szobából állott. Benne megtalálható volt minden,
mely a kor színvonalán szolgálhatta az úrnô kényelmét. A feljegyzé-
sek szerint házi kápolna is helyet kapott benne, mely jeles alkalmak-
kor szolgálta az 1751-ig templommal nem rendelkezô budaörsi tele-
peseket.    
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A grófnô élete utolsó harmadát a jelenlegi óbudai Zichy-kastély
helyén állott udvarházban töltötte. Akkortól kizárólag uradalmi köz-
pontként szolgált az épület. Innen igazgatták a három település gaz-
dasági ügyeit. 

Jelentôsége miatt külön is szólnunk kell az uradalmi ház pincé-
jérôl. Az említett három településbôl álló birtokegyüttes legnagyobb
gazdasági hasznát kétségkívül a szôlô termesztése és az abból készí-
tett borból származó jövedelem jelentette. Nem tervezett másként gr.
Bercsényi Zsuzsanna sem, amikor budaörsi kastélya megépítésével
egyidôben hatalmas boltíves pincét építtetett az épülethez, mely má-
ig épen áll és melynek bejárata a postahivatal Clementis utcai olda-
lán nyílik. Itt tárolták a Csik pusztán és Budaörs faluban egyrészt a
saját használatra, ajándékozásra, másrészt az eladásra szánt bort. 

A képen már ennek a nagyméretû pincének a bôvítését tervezte
a Királyi Kamara, mely 1767-tôl az Óbudai uradalomnak, ezen belül
Keszinek, Örsnek és Csik pusztának is földesura lett. 

Csupán érdekességként említem meg, hogy 1727-ben települt
Budaörsre Bognár János, akiben neve után talán a falu elsô hordó-
készítô mesterét tisztelhetjük és – aki mint adózó lakója a nem sok-
kal korábban újratelepített Örs községnek –, szerepel az 1728-ban
készült összeírásban is.

11. Az uradalmi ház (I.)
Jelzete: OL T1 Delineationes aedilium Fasc. 3. No 201/2
Hátsó címfelirat:

Budaörsi uradalmi ház tervrajza Fasc. 3. No 201/2 No 384
A tervrajz címfelirata: Az uradalmi ház és présház homlokzata             

Budaörsön.
Az egyes rajzok alá írt jelölések:

Nagy juhakol. Istálló. Uradalmi kovács háza. Az uradalmi hivatal-
nok lakása. Présház. Szôlôôri lakás.

A terv készítôje: J. Gföller gödöllôi kômûvesmester.
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11. A Budaörsön lévô uradalmi ház és présház
homlokzata (No 201/2)
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12. A Budaörsön lévô uradalmi ház és 
pince épületének alaprajza (No 1/1)
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13. Az uradalmi ház (III.)
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 188/2
Hátsó címfelirat:

Budaörsi pincenagyobbítás tervrajza. Fasc: 2No 200 „B” 
(A nyilvántartási keltezése: 1799. december 9.)

A tervrajz címfelirata:
Budaörsi uradalmi ház, présház és pince alaprajza.

Jelölések:
A) A présház fele szélességben a régi pince, teljes hosszúságában,

oszlopok nélkül.
B) Az újonnan tervezett pince, a szélesség másik felében, az alapozás

elérhetô alátámasztással.
C) A pince felett álló présház, amelybôl llépcsôk vezetnek a pincébe.
D) Hatszobás, egy konyhás és két bejáratú lakóépület.
E) Az új és a régi pince keresztmetszete.
F) A présház és a lakóépület homlokzati tervrajza.
G) A régi pincébôl az újba vezetô két bejárat.

A tervrajz készítôje: Jac. Gföller kômûvesmester.

12. Az uradalmi ház (II.)
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 1/1
Hátsó címfelirat:

A Budaörsön lévô uradalmi nagyház és pince épületének alaprajza.
(133 No 8, 1773. február)

A tervrajzba írt jelölések:
Az aláírás alatt:

Ez a pince már fel van építve.
Ezen az oldalon azonban most kell újonnan felépíteni 
és az alapfalakat is ki akarják építeni.
Új pincelépcsô.
Bejárat a pincébe.
E lakás mögött van a pinceátjáró.

Alatta:
Présház, amit a régi istállóból kell kialakítani. Mindkettô lakás.

A tervrajzot készítette: Jacob Gföller gödöllôi kômûvesmester.
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13. A Budaörsön lévô uradalmi ház, présház 
és a megnagyobbított pince alaprajza (No 188/2)
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AZ URADALMI VENDÉGLÔ

Az elôzôekben már említettem, hogy Budaörsön messze a legtöbb
jövedelmet hozó bevételt  a szôlôtermesztés, illetve az abból készí-
tett bor értékesítése jelentette a mindenkori birtokos számára. Ennek
egyik feltétele a bor kimérését jelentô hely, az uradalmi kocsma
megléte volt. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az 1720. évi újrate-
lepítést követôen gr. Bercsényi Zsuzsanna egyik elsô tevékenysége
a kastély után az uradalmi kocsma megépíttetése volt. Az elsô ada-
tunk erre vonatkozóan 1734-bôl való, amikor annak mûködtetési jo-
gát bérbe adta Josef Duntzingernek. 

A faluban lévô uradalmi kocsmában a parasztborok dézsmáját
mérték ki, melyek jóval gyengébb minôségûek voltak az uraság ál-
tal készíttetett boroknál. Az utóbbiakat fôleg saját használatra, vala-
mint ajándékozásra szántak. 

Az uradalmi kocsma abban az idôben egyben a községi mészár-
széket és a vágóhidat is jelentette. Továbbá a faluban idôzô idege-
nek átmeneti szállásaként is szolgált, és szükség szerint lóváltó-
helyként is mûködött.

A vendéglô kiemelten szerepel az egyházlátogatási jegyzôköny-
vek megsárgult lapjain is, mint ahol a falu lakói, elsôsorban az ifjú-
ság nem mindig illendôen szórakozott. 

Az uradalmi kocsma a község fôútján mûködött, abban az épület-
ben, amely valamikor a Tanácsháza volt, ma pedig a Szent Vince Óvo-
dának ad otthont, amely ekképpen a város egyik legrégebbi épülete.

14. Az uradalmi vendéglô (I.)
Jelzete: OL T1   Delineationes aedilius. Fasc. 2. No 200/2
Hátsó címfelirat:

Budaörsi vendéglô No 384
A tervrajz felirata:

A budaörsi vendéglô homlokzata. No 42
A tervrajz készítôje: Jacob Gföller gödöllôi kômûvesmester
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14. A budaörsi vendéglô homlokzata
(No 200/2)
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15. Az uradalmi vendéglô (II.)
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 510/1
Hátsó címfelirat:

Budaörsi vendéglô. (Nyilvántartási keltezés: 1795)
A tervrajz címfelirata:

Az Óbudai kir. Korona Uradalomban Budaörsön található vendéglô
rajza. 

A tervrajzba írt jelölések:
Ököristálló az érkezôk számára
Kocsiszín
Lóistálló idegeneknek

A széles rész oldalnézete:
Padláslépcsô.
Vágóhíd.
Mészárszék.
Konyhaa.
Külön szobák.
Középen: 
Folyosó.
Közös vendégszoba.
Behajtó.

A keskeny rész oldalnézete:
Pincelépcsô.
Kamra.
Cselédszoba.
Pincelejárat.
Vendéglôszoba.

A tervrajz készítôi: Anton Joseph Oesner kamarai kômûvesmester és 
Franz Xav. Hacker kamarai és polgári ácsmester

Keltezés: Buda, 1788. január 24. 
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15. Az Óbudai uradalomban, Budaörsön található vendéglô rajza
(No 510/1)
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16. A budaörsi vendéglô alaprajza
(No 510/3)
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17. Az uradalmi vendéglô (IV.)
Jelzete: OL T1    Delineationes aedilium Fasc. 2. No 200/1
Hátsó címfelirat:

Budaörsi vendéglô No 42 No 384
A tervrajz címfelirata:

A budaörsi uradalmi vendéglô. 
Számozott jelölések:

1) Behajtókapu
2) Bejárat
3) Vendégszoba amiben a borozó és a lépcsôlejárat van a pincébe
4) Két vendéglôi szoba és a konyha.
5) Kamra, pincelépcsô és pince, amely 200m2-nyi
6) Kút
7) 3 külön szoba és a kályhákhoz vezetô folyosó
8) Kis konyha
9) Mészárszék és vágóhíd, alatta a padlásfeljáró

10) Árnyékszék
11) Kocsiszín
12) Két istálló 24 hellyel. Ez az épület jó állapotú, cseréppel fedett, 

jó állagú fallal bekerítve.   
A tervrajz készítôje: Joh. Mich. Hamon budai tervezô

16. Az uradalmi vendéglô (III.)
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 510/3
Hátsó címfelirat: 1795.
A tervrajz címfelirata:

A budaörsi vendéglô alaprajza. 
A tervrajzba írt jelölések:

Balról jobbra:
Ököristálló
Lóistálló
Kocsiszín

A tervrajz készítôje: Thalherr.
Megjegyzés: Valószínûleg, hogy a vendéglô istállóinak és 

kocsiszínének átalakításához készült a tervrajz.
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17. A budaörsi uradalmi vendéglô tervrajza 
(No 200/1)
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AZ URADALMI PÁLINKAFÔZÔHÁZ

A bor mellett jelentôsen növelték az uraság bevételét a helyben el-
készített pálinka árusításából befolyt összegek is. A borból, cefrébôl
lepárlással készült tömény szesz elôállításának helyét ábrázolja a két
rajz. Budaörsön, ahol az alapanyagnak igencsak bôvében voltak,
minden bizonnyal nagy mennyiségben állították elô e nemes nedût,
melyet azután az urasági kocsmában jó pénzért árusítottak. Ezt a
tényt támasztja alá az az adat, hogy az uradalomban – Óbudát leszá-
mítva –, messze Budaörsön termelték a legtöbb szôlôt, készítették a
legtöbb bort, és feltehetôen a pálinkát is. 

18. Az uradalmi pálinkafôzôház (I.)
Jelzete: OL T1  Delineationes aedilium. Fasc. 2. No 199/1.
Hátsó címfelirat: Fôzôház Budaörsön. No 384, No 43.
A tervrajz címfelirata:Az uradalmi pálikafôzôház Budaörsön.
Számozott jelölések:
1) Bejárat a konyhán keresztül.
2) Egy szoba és egy kamra.
3) Két pálinkafôzô házikó 3 üsttel.
4) Hulladékverem.
5) Kút.
6) Egy házikert, amely 50 klafter* hosszú és 10 klafter széles. Az épület

magas téglából épülne náddal fedetten. A pálinkafôzô ellenben jó
anyagból, mert a nádtetô teljesen omladozik. Ezért az elôírás nélkü-
li véleményem az lenne, hogy a házat egy parasztnak kellene adni,
és az uradalmi házban négy üstre újat kellene létesíteni, melynek
költségelôirányzatát ide csatolom.

7) Tizedállomás. Falazott ház szobával–konyhával, jó állapotú zsin-
dellyel fedve.

A tervrajz készítôje: Joh. Mich. Hamon budai tervezô
*Megjegyzés: A klafter korabeli hosszmérték volt.
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18. Az uradalmi pálinkafôzôház Budaörsön
(No 199/1)
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19. Az uradalmi pálinkafôzôház homlokzata Budaörsön
(No 199/2)
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19. Az uradalmi pálinkafôzôház (II.)
Jelzete: OL T1 Delineationes aedilium. Fasc. 2. No 199/2
Hátsó címfelirat: Fôzôház Budaörsön. No. 384
A tervrajz címfelirata: Az uradalmi pálinkafôzôház homlokzata

Budaörsön. No 43.
A tervrajz készítôje: J. Gföller.

A MAGTÁR ÉS A CSÉPLÔSZÉRÛ

Budaörs a hegyei miatt inkább szôlô-, mint gabonatermesztésre al-
kalmas. A gabonafélék közül abban a korban – az összeírások ada-
tait figyelembe véve –, elsôsorban a kenyérkészítéshez szükséges
gabona volt az, amelyet a legtöbb gazdaságban megtermeltek. Ezen-
kívül némi árpa termesztésérôl maradtak fenn a korból adatok. Az
építmények annak tárolására szolgáltak, illetve mezôgazdasági mun-
kákat végeztek ott.

20. A magtár és a cséplôszérû
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 1374/2
Hátsó címfelirat:

„A” jelölésû melléklet. – A kir. Kamarai Óbudai Uradalomban
Budaörsön újonnan építendô magtár és cséplôszérû.

A tervrajz címfelirata:
A kir. Kamarai Óbudai Uradalomban Budaörsön újonnan építendô
magtár és cséplôszérû alap- és homlokzati rajza.

A tervrajza írt jelölések:
Az ácsmester alap- vagy épületrajza.
Cséplôszérû, fagerendákkal fedetten.
Cséplôszérû favánkosos alaprajzzal.

A tervrajz készítôje: Franz Xav. Hacker kamarai és polgári ácsmester
Keltezés: Buda, 1788. január 15.
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20. Az Óbudai uradalomban, Budaörsön újonnan építendô magtár és cséplôszérû
alap- és homlokzati rajza (No 1374/2)
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21. A budaörsi régi juhakol alaprajza
(No 157)
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A RÉGI JUHAKOL

A Budaörsön folytatott juhtenyésztésrôl elsô adatunk 1734-bôl való.
Abban az évben gr. Bercsényi Zsuzsanna bérbe adta a helyi juhte-
nyésztô telepet Candidas Millernek. A juhokat tejükért és gyapjukért
tartották, melyek igen szép jövedelmet biztosítottak. A jószágok a
földesúrnô által uradalmi használatra lefoglalt területeken legeltek. 

Egy másik forrásból tudjuk még a következôket: „A nemesítésre
legjótékonyabb befolyással volt az Óbudai Koronauradalomnak
Buda-Eörsön megtelepített igaz spanyol eredetû fókája, melly Mar-
copaiból tétetett ide. Ez a nyáj egyenesen Spanyolországból hajtatott
be még Mária Terézia alatt, s az eskuril faj innen terjedt el a mo-
narchia többi részébe.” – írta Fényes Elek az 1843-ban megjelent
„Magyarország s a hozzácsatolt tartományok mostani állapotja sta-
tisztikai és grafikai tekintetben” címû könyvében. 

Valószínûleg innen eredeztethetô a Budaörshöz tartozó Spanyol-
rét elnevezés is.  

21. A régi juhakol alaprajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 157
Hátsó címfelirat:

Litera A
A tervrajz címfelirata:

Budaörsön a régi juhakol, amelyet a dohánykészítô árendátor istál-
lónak birtokol.

További felirat: 
Ez  – az eredeti rajzon pirossal jelzett rész – újonnan építve.

Keltezés: 1777. július.
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22. A budaörsi szôlôhegyen lévô vízduzzasztó rajza
(No 511/1)
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VÍZDUZZASZTÓ A BUDAÖRSI SZÔLÔHEGYEN

Budaörs egyetlen természetes vízfolyása a Csiki-árok. Ezenkívül még
az ásott kutak álltak az itt élôk rendelkezésére. Ezért tartotta fontos-
nak a Kamara – mint a község új tulajdonosa –, hogy az uradalmi
épületek között megépíttesse a Frankhegyen, a község szôlôhegyén
a vízgyûjtô gátat. Nyilvánvaló, hogy az a hegyekôl lezúduló termé-
szetes csapadékot volt hivatva összegyûjteni késôbbi felhasználás
céljából.  

22. A vízduzzasztó rajza
Jelzete: OL T62    Kamarai tervtár No 511/1
Hátsó címfelirat:

No 102
A tervrajz címfelirata:

A budaörsi szôlôhegyen lévô vízduzzasztó rajza.
A tervrajz készítôje:  Franz Xav. Hacker, kamarai és

polgári ácsmester.
Keltezés: 1795.
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A CSIKI CSÁRDA

A Csiki csárda pinceromja a Huszonnégyökrös-hegy aljában találha-
tó. Máig álló pincéjét a kíváncsi érdeklôdô megtalálja a Galamblövô
tér mellett. 

Ha építési idejét próbáljuk a korba helyezni, úgy megállapíthat-
juk, hogy az épületet még nem tüntették fel Budaörs elsô fennma-
radt térképén, melyet Henricus Jager készített 1766-ban, ám már jól
kivehetô már Kneidinger András 1778-ból fennmaradt térképén. 

A csárda jó helyen, az utak találkozásánál állt. A Törökbálintra,
Budakeszire, Torbágyra, valamint Budaörsre futó utak keresztezôdé-
sében épült, így az éhes, vagy szomjas, esetleg csupán hírekre vá-
gyó utas nem kerülhette el. 

Késôbbi történetérôl csupán röviden annyit, hogy 1921-ben,
a budaörsi csata utáni béketárgyalások egyik fejezete ott zajlott itt.

A csárda pusztulásáról, az utolsó bérlô menyétôl, Windeisen János-
nétól hallottam. Elmondása szerint a család 1930-tól bérelte. A máso-
dik világháború utolsó évében az épület belövést kapott, melytôl je-
lentôs károk keletkeztek benne. A csárda többé nem lett helyreállítva.

23. A Csiki csárda (I.)
Urasági vendéglô Csik pusztán és a présház.
Nro. 1. A vendégszoba melletti bejárat.
Nro. 2. Bejárat a pincébe, melyet a földbôl ástak ki és 100 hordó bor fér

el benne.
Nro. 3. Konyha és a fogadós szobája, melyet kôbôl és sárból építettek,

szalmával fedtek. Egész jó állapotban.
Nro. 4. Bejárat a konyhán át a présházba.
Nro. 5. 2 szoba. Ezt az épületet nyerstéglából építették, szalmával fedték.

Meglehetôsen roskatag, még 3 vagy 4 évig tart.
Nro. 6. Présház, kôbôl, sárból építették, szalmával fedték.

24. A Csiki csárda (II.)
Az urasági vendéglô homlokzata a présházzal együtt, Csik pusztán.
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23. Az urasági vendéglô és présház
Csik pusztán 
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24. Az urasági vendéglô homlokzata, a présházzal együtt
Csik pusztán
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A RAJZOK KÉSZÍTÔI

Gföller Xavér Ferenc – Franz Xaver Gföller óbudai kômûvesmester
Gföller Jakab – Jacob Gföller (1770–1820)

Munkái közül ismeretes a pilisszántói plébániaház, a dunabogdányi
urasági lakhoz és présházhoz készített terve (1774 körül). 1811-ben
a máriabesnyôi római katolikus templomon végzett átalakítási mun-
kákat, valamint a diósgyôri fürdôhöz készített tervet.

Hacker Xavér Ferenc – Franz Xaver Hacker 
(a XVIII. sz. második fele)
1775-ben önállóan tervezte a pátyi református templomot, késôbb
több uradalmi épületet és magtárat (Budakeszi, Dunabogdány, Per-
bál stb.). A visegrádi Rév utcai iskolát, amely eredetileg templom
volt, Hacker alakította át iskolává. tervezett ezenkívül vízimalmot
Oesner kamarai építômesterrel közösen. Jung Józseffel együtt ké-
szített tervet a gombai református templomhoz.

Hamon János Mihály – Johann Michael Hamon 
(Buda, 1729 – Buda, 1796. ápr. 14.)
Neves, Budán élt építészcsalád leszármazottja. Apjánál, Hamon
Kristófnál, majd mostohaapjánál, Nöpauer Máténál tanult. Az utób-
bi mellett részt vett a budai Szent Antal templom építésében (1762-
ig). Az 1780-as években a plébánialak bôvítésén dolgozott, mint vá-
rosi építômestert említik.

Oesner Antal József – Anton Josef Oesner kamarai építômester 
(kômûvesmester)
Neve Hacker Xavér Ferenccel közösen végzett munkái révén maradt
fenn, akivel együtt több templompot, iskolát és vízimalmot tervezett.

Thalherr (Thallherr, Talherr) József – Josef Thallher 
(1730. k. – Buda, 1807. okt. 16.)
1788-ban az Országos Építészeti Igazgatóság vezetôje. Állami és
részben magánépítkezések kapcsán az egész országra kiterjedô te-
vékenységet folytatott. Fô mûve a pozsonyi volt Aspremont-palota
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(1770). Számos átalakítási tervet készített a II. József által feloszla-
tott rendek épületeinek új felhasználására. Hivatalos tervei elsôsor-
ban iskolák, vendéglôk, magtárak létesítésére vonatkoznak.

1785-ben A. Mazzocato útmutatásai alapján Thalherr nevéhez
fûzôdött a volt óbudai selyemgombolyító tervezése és kivitelezése. 

A pesti görögkeleti templom építôje – Jung József – Tallherr
terveinek felhasználásával dolgozott. 1795-ben a selmecbányai
evangélikus templomot, 1805-ben a szekszárdi római katolikus
templomot építette. Tervet készített a taksonyi római katolikus
templomhoz (1797), és átalakította a selmecbányai volt domon-
kos templom homlokzatát.
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BEVEZETÔ

PolgÆri iskola: 

Az elemi iskola négy osztályára épült egykori iskolatípus Magyaror-
szágon. Az 1868. évi XXXVIII. Tc. szerint az eredetileg hatosztályos
elemi iskola képzési ideje a XIX. sz. végére négy évre csökkent, a pol-
gári iskola elvégzése magasabb fokú tudást igénylô szakmák (pl. mû-
szerész, esztergályos, lakatos stb.) elsajátítására, tanítóképzôben, ke-
reskedelmi középiskolában való továbbtanulásra, alacsonyabb ran-
gú tisztviselôi munkakörök betöltésére adott lehetôséget.

Elsô tantervét 1869-ben adták ki. Tananyaga jelentôsen eltért a
gimnáziumok elsô négy osztályának tananyagától, így a negyedik
osztály elvégzése után csak különbözeti vizsgák letételével nyílt lehe-
tôség a gimnázium ötödik osztályába való átlépésre. A polgári isko-
lák tanítóinak képzése 1873-ban kezdôdött a Gyertyánffy István ál-
tal vezetett budai tanítóképzô intézetben, a Paedagogiumban.

A polgári iskolai tanítónôk képzését a pesti tanítóképzô intézet
(Erzsébet Nôiskola) végezte. 1879-tôl gyakorló polgári iskola is mûkö-
dött. A polgári iskola a 8 osztályos általános iskola létesítésével 1949-
re fokozatosan megszûnt.” 

(Magyar Nagylexikon)

Városunk Budaörs történetét fôbb vonalaiban napjainkra már si-
került feldolgozni, a megjelent kötetek segítségével írott formában is
az erre vonatkozó tényeket bemutatni az érdeklôdô olvasók számá-
ra. Kialakult egy kép városunk hét és félezer éves múltjáról. E képet
azonban tovább lehet árnyalni. Így juthatunk egyre közelebb a va-
lósághoz és érthetjük meg a régmúlt korok emberének cselekedete-
it, azok mozgatórugóit. Helytörténeti munkám során akadt a kezem-
be egy adat, melyet tovább kutatva, úgy vélem városunk múltjának
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egy kicsiny, de értékes emlékét sikerült a felszínre emelnem. Egy
mára már jórészt elfeledett iskolatípus Budaörsön való megtelepedé-
sét mutatja be, a véletlen szerencse folytán az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum ôrizetében fennmaradt négy évfolyamnyi, a
polgári iskola életét hûen tükrözô  Értesítô. Elég csupán kézbe ven-
ni a megsárgult, olykor penészmarta lapokat, hogy leperegjenek
elôttünk az iskola napjai... 

Az oktatási intézmény elsô évi Értesítôjét még kézzel írta Wéber
Mihály igazgató úr. Két év múlva már nyomtatott formában jelent meg
az évi kiadványuk. Ugyanebben a kivitelben vehetô kézbe a követke-
zô évfolyam eseményeit bemutató kis füzet is. Az 1942/43. évi, egy-
ben utolsó, igen rossz állapotban fennmaradt Értesítô már csupán író-
géppel készült. Közrejátszhattak ebben a háborús események is, me-
lyek szinte lapról-lapra visszatérô témaként szerepelnek benne. 

E rövid bevezetô elég talán annak bemutatására, hogy mirôl is 
olvashatunk a csonkán fennmaradt hatvanhárom oldalon, mely vé-
leményem szerint mégis érdemes közlésre, megôrizve az utókor szá-
mára városunk múltjának, egy szeletét a jelenben élôk és utódaik
számára. 
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A BUDAÖRSI MAGÁN P. F. I. ÉRTESÍTÔJE
I.

Az 1934-35. iskolai év története

l. Nyilvánossági jog. Az 1934/35. tanévre a m. kir. Vallás- és köz-
oktatásügyi Miniszter Úr 47.233/1935. V. 2. sz. rendeletével megad-
ta iskolánknak a nyilvánossági jogot.

2. Javító–felvételi–különbözeti vizsgálatok. Felvételi vizsgálatot tett
a kir. fôigazgatóság 51.527/1934. sz. engedélye alapján nov. 28-án
Michle Pál I. o. t., aki nov. 1-én kérte iskolánk I. oszt.-ba felvételét.

Javító és különbözeti vizsgálatokat nem tartottunk.

3. Beiratások. A rendes beíratások jún. 25-én és 26-án, a pótbe-
íratások szept. 6-án és 7-én voltak. Beiratkozott összesen 27 tanuló
(fiú) az I. oszt.-ba.

Tanulóinknak 18%-a vonattal és villamossal járt be vidékrôl:
Törökbálintról és Biáról.

4. A tanév megnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szept.
11-én történt. A tanulóifjúság „Veni Sancte”-n vett részt, az utána
megtartott évnyitó ünnepélyen igazgató a magyar zászló fokozott
tiszteletére lelkesítette a tanulókat. Továbbá figyelmeztette  a növen-
dékeket a magyar ipar pártolásának fontosságára. Az ünnepély után
az osztályfônök ismertette a rendtartási szabályokat.

A tanítás szept. 12-én kezdôdött és zavartalanul folyt a tanév végéig.

5. Tandíjmentesség. Az iskola fenntartója 1 tanulót tandíjmentes-
ségben részesített.

6. Egyes tantárgyak alóli felmentések. Igazgató az egész tanév-
re felmentette Czinszki Ferenc I. o. t. a testgyakorlás, mezôgazdasá-
gi gyakorlatok és a rajz finomabb kivitele alól.
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7. A tanári testület személyi változásai. Az iskola újonnan meg-
alakult tantestületében változás nem történt. A tanítási teendôket
1 okl. polg. isk. és 1 okl. középisk tanár látta el.

8. Az iskola tanulmányi és nevelési ügyei. Az iskola tanulmányi
ügyeit értekezleteinken tárgyaltuk. Valamennyi elôírt értekezletet
megtartottuk, nevezetesen 1 alakuló, 4 havi rendes, 2 módszeres,
2 ellenôrzô, 2 osztályozó és 1 évzáró értekezletet.

Az alakuló értekezleten elôre megállapítottuk egész tanévi mun-
kánk egységes rendjét.

A rendes értekezleteken a Rendtartási Szabályzatban elôírt
ügyekkel, továbbá nevelés-és tanítástani kérdésekkel foglalkoztunk.
A II. havi rendes értekezleten Böröczky Gy. tanár a Mester utcai
polg. isk.-ban a földrajz és természetrajz tanításának módszerérôl
értekezett. A III. havi rendes értekezleten Böröczky Gy. tanár „Kap-
csolatok az iskola és a szülôi ház közt” címen tartott elôadást. A IV.
havi rendes értekezleten Wéber M. igazg. Lomschitz K. igazg.német
nyelvi módszerét ismertette.

Az I. módszeres értekezleten megállapítottuk a magyar olvasmá-
nyok és költemények jegyzékét, az írásbeli dolgozatok tárgyköreit és
fokozatait és a kirándulási tervet. Ugyanezen értekezleten Weber M.
igazg. „Mit tegyünk az iskolánkban a magyar nyelv helyes elsajátítá-
sa érdekében?” címen, a III. módszeres értekezleten ugyancsak
Weber M. ig. „A kirándulások elôkészítésérôl és végrehajtásáról” c.
értekezett.

Az ellenôrzô és osztályozó értekezleteken foglalkoztunk növendé-
keink szorgalmának és tanulmányi haladásának biztosításával.

Az erkölcsi nevelés alapjait: a munkára való nevelést, a példa-
adást, a jócselekedetekhez való szoktatást, egymás megbecsülését
és a felnôttek iránti tiszteletet programjává tette a tantestület és a
legalkalmasabb eszközökkel igyekezett minél nagyobb eredménye-
ket elérni az erkölcsi nevelés terén. Nagy gondot fordítottunk a tanu-
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lók vallásos hitének ápolására. Növendékeink háromszor járultak a
szentgyónás és áldozáshoz, vasár-és ünnepnapokon pedig tanári
felügyelet mellett részt vettek a szentmisén. A tanári kar tanítási és
nevelô munkáját a hazaszeretet érzése és az irredentizmus szôtte
át. A tanítást a Magyar Hiszekeggyel kezdtük és végeztük. A testi
nevelés terén a testi erônek és ügyességnek egészséges irányban
való fejlesztése által az engedelmességre való nevelésre és a haza-
fias szellem ápolására törekedtünk.

A Tanítás a Tanterv és Utasítás követelményeinek megfelelôen
összeállított és a kir. fôigazgatóság által jóváhagyott tanmenetek
alapján folyt az egész tanévben.

Rendkívüli tantárgyakat nem tanítottunk, tanfolyamot nem tar-
tottunk.

Tanítványaink magaviselete általában kielégítô volt. A rendszere-
tetre való nevelést szolgálta a hetesség intézménye. Gondot fordítot-
tunk tanulóink egyszerû, de tiszta öltözködésére.

A szorgalom szintén megfelelô volt.
A szülôi ház és az iskola közti kapcsolat ápolása és megerôsíté-

se érdekében 3 szülôi értekezletet tartottunk. Ez értekezleteken a
köv. elôadások hangzottak el: „A polgári iskola jelentôsége és szere-
pe.” – „A szülôk és a tantestület együttmûködése.” – „Az erkölcsi ne-
velés.” Minden alkalommal nagy számban jelentek meg tanulóink
szülei.

A magyar ipar pártolására már az évnyitó ünnepélyen felhívtuk
tanulóink figyelmét, és év közben is ismételten buzdítottuk ôket ma-
gyar gyártmányú iparcikkek vásárlására.

Az állat-és növényvédelmi nevelés érdekében felhasználtuk a
megfelelô tantárgyakat és szaktárgyi kirándulásokat. Június 5-én ki-
rándulás keretében megtartottuk a madarak és fák napját.

9. Tanulmányi kirándulások. 2 egész napra terjedô kirándulást
rendeztünk. Május 6-án Budapesten voltunk. Megtekintettük a Bazi-
likát, az Állatkertet, a Városligetet. Június 14-én Kamaraerdôben
megtartottuk a „Madarak és fák napját”.
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10. Jelentés az ifjúsági egyesületekrôl. Iskolánk kezdô iskola lé-
vén, csekély számú növendékére való tekintettel ifj. egyesületeket
még nem alakítottunk.

11. Iskolai ünnepélyek. Szept. 11-én megnyitó ünnepély; Okt. 6-
án aradi vértanuk emlékezete; Márc. 15-én a márciusi vívmányok
emlékünnepélye; Jún. 17-én évzáró és tornaünnepély. – Máj. 26-án
részt vettünk a világháború hôseinek emlékére a község által rende-
zett ünnepélyen.

12. Egészségi állapot. Növendékeink egészségi állapota kielégí-
tô volt. Súlyosabb betegségek nem fordultak elô. Ápr. 12-én végez-
te el iskolánkban dr. Schaffer Mihály körz. orvos az elôirt szemvizs-
gálatot.

13. Hivatalos iskolalátogatás. Márc. 22-én dr. Langer S. polg. isk.
tanulm. felügyelô Úr látogatta meg iskolánkat. Meghallgatta a taná-
rok elôadásait, megfigyelte a tanulók elômenetelét, írásbeli munká-
lataikat és megfigyelte az iskola ügykezelését. Szerzett tapasztala-
tairól a látogatást befejezô értekezleten tájékoztatta a tanári testüle-
tet és jóindulatú, nagyon értékes tanácsokkal látta el.

14. Az iskolai év befejezése. Iskolai évünket az ide vonatkozó min.
rendelet alapján az alábbi munka sorrendjében fejeztük be. A rendes
tanítás jún. 5-én ért véget. Jún. 6-án volt a tanulók hittanvizsgálata.
A befejezô összefoglalásokat jún. 11-én és 12-én tartottuk meg. Jún.
12–19-ig rajz és kézimunka kiállítást rendeztünk. Jún. 17-én „Te
Deum”, záróünnepély és a bizonyítványok kiosztása.
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II.
A tanári testület és munkaköre

1. Weber Mihály, igazgató okl. polg. isk. tanár; képesítve a magyar
nyelv és történettudományi szakcsoportra. Tanította a magyart, né-
metet, mezôgazdaságtant, tornát, rajzot, kézimunkát és éneket. He-
ti óráinak száma: 18. Szolg. évek száma: 12.

2. Böröczky Gyula, óraadó tanár. Okl. középisk. tanár; képesítve
a mennyiségtan és természettanból. Tanított: földrajzot és szám-
tan–mértant. Heti óráinak száma: 10. Szolg. évek száma: 11.

3. Kreisz Mihály, r.k. hitoktató, budaörsi s. lelkész.

III.
Könyvtárak és szertárak gyarapodása

lásd. V. d., alatt.

IV.
A tanulók névsora és általános osztályzata

I. fiúosztály. Osztályfônök: Böröczky Gyula.
Boros István (3), Breier János (2), Breier József (2), Czinszki Fe-

renc (3), Domanits András (2), Ertl János (2), Feldhoffer András (2),
Feldhoffer Lipót (1),  Frank József (2), Hartmayer József (1), Her-
czog András (3), Hernádi Károly (3), Holczer Antal (2), Huber Pál
(2), Juhász István (3), Kruck János (1), Michle Pál (3), Pfundt Jakab
(2), id. Ruckmich János (2), ifj. Ruckmich János (2), Riedl Péter (2),
Siklósi István (2), Stammler Ferenc (2), Weber Mátyás (1), Wendler 
József (3), Winkler György (1), Wölbling Antal (3).

(Akkoriban a legjobb osztályzat az 1-es volt. A szerk.)
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V.
Statisztika

a) Kimutatás különféle szempontok szerint.
Beiratkozott az I. osztályba összesen 27 tanuló
Bizonyítványt kapott            ” 27    ”
1924-ben született 6 tanuló
1923-ban     ” 7    ”
1922-ben     ” 10 ”
1921-ben     ” 4 ”
Rom. kath vallású 27 tanuló
Magyar anyanyelvû 1 tanuló
Német        ” 26 tanuló
A szülôk foglalkozása szerint:
Kisbirtokos 7 tanuló Altiszt 4 tanuló
Kisiparos 5    ” Munkás 5    ”
Kereskedô 4    ” Egyéb 2    ”
Lakóhely szerint:
Helybeli: 22, A vármegye egyéb községében 5 tanuló
Jegyzet: A bejáró gyermekek szüleinek megoszlása községek szerint:

Törökbálint 4, Bia 1.

Óramutatás: igazolt 54 óra, nem igazolt: –

b) A tanulók tanulmányi eredményeinek áttekintése
I. fiúosztály: Osztályozott tanulók száma 27.
Általános jeles elômenetelû 5 tanuló

” jó ” 14   ”
” elégséges ” 8   ”
” elégtelen ” –   ”

c) A tandíjfizetésre vonatkozó kimutatás 
Havi 10.-P tandíjat fizetett 26 tanuló.
Tandíjmentes                     1    ”
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d) A felszerelés gyarapítására és értékére  vonatkozó kimutatás

e) Az iskola benépesülésének visszatekintô kimutatása
1934/35. tanév, I. osztály 27 fiú.

VI.
Tájékoztató az 1935/36. iskolai évre

1. Beíratások. Rendes beíratások június 18-án és 19-én lesznek,
a pótbeíratások pedig szeptember 7-én és 8-án.

2. Javítóvizsgálatok. Azok a tanulók, akik 1 vagy 2 tárgyból elég-
telen osztályzatot kaptak javítóvizsgálatot tehetnek szeptember hó
5-én.

3. Pótló és különbözeti vizsgálatok. E vizsgálatokat szintén szept.
hó 5-én tartjuk meg.

4. Az iskolai év megnyitása. Az 1935/36. tanév szept. hó 9-én
reggel 8 órakor tartandó istentisztelettel kezdôdik.

Rendes tanítás kezdete szept. 10-én.
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Leltári cím 1934/35 évi gyarapodás
és év végi állomány

Év végi állomány
értéke

P f.

Bútorzat 24 db 277 70

Földrajzi felszerelés 14 ” 76 10

Mennyiségtani felszerelés 24 ” 33 50

Természetrajzi       ” 60 ” 307 80

Mezôgazdaságtani  ” 14 ” 19 65

Ifjúsági könyvtár    54 kötet 82 –

Tanári      ” 2     ” 20 –
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A BUDAÖRSI NYILVÁNOSJOGÚ
MAGÁN POLGÁRI FIÚISKOLA

ÉRTESÍTôJE

AZ 1936/37. TANÉVRÔL.

AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK HARMADIK ÉVE

Szerkesztette:
Weber Mihály

igazgató
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ELÔSZÓ

Iskolánk a lezárt tanévvel fennállásának harmadik esztendejét töltötte
be. Rövid idô egy intézmény életében, viszont hosszú egy mostoha vi-
szonyok között alakult iskola fenntartásához, nélkülözések mellett való
fejlesztéséhez és korszerû tökéletesítéséhez. Iskolánk a nmélt. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrnak: 41.129/1934. V.a.2ü.o.sz. engedé-
lye alapján nyílt meg 1933. szeptember l-én kettôs céllal. Közvetlen cél-
ja, hogy Budaörs és Törökbálint község lakosságának fiait középfokú
ismeretekkel lássa el, biztos és maradandó gyakorlati tudással vértez-
ze fel, hogy az életben könnyebben boldoguljanak. Közvetett célja,
hogy a községek lakosságának mûveltségi szintjét emelje és fokozza.
Tehát e két község érdekét szolgálja iskolánk.

A közszükséglet már régen nélkülözte a polgári iskolát Budaörsön.
A községnek már régen szüksége volt egy középfokú iskolára. Nem-
csak azért, mert a lakosság létszáma, hanem a megváltozott élet-
viszonyok is kívánták már. Hiszen ha visszapillantunk csak a közel-
múltra, a világháború elôtti boldog idôkre és meggondoljuk, hogy mit
követelt az élet az embertôl akkor és mit követel most, vagy mit nyúj-
tott az élet a becsületes munkáért akkor és mit nyújt most, arra a meg-
állapításra juthatunk, hogy akkor – még csak két évtizeddel ezelôtt –
könnyebb volt az élet, mindenki többet kapott becsületes munkájáért.

A világháború befejezése után egy hatalmas gazdasági verseny,
küzdelem indult meg az emberek között. Az egyre fokozódó gazda-
sági verseny mindig magasabb mûveltséget, nagyobb tudást kíván
az egyénektôl, de fôleg az ifjúságtól. A munkaadók is a sok közül a
csiszoltabb eszûeket, a legnagyobb tudással rendelkezôket és az
életre legjobban felkészülteket választják ki. Ma már a gazda sem
elégedhet meg azzal a gazdasági tudással, amit otthon vagy szûk
környezetében elsajátít. Haladnia kell a korral. Többé már nem áll
meg a régi jelszó: „A nagyapám is így csinálta, mégis elélt holtáig,
hát már én sem csinálom másként...” A jövô azoké, akik tudomást
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szereznek a haladásról, és ebbe bele is tudnak illeszkedni. Ma már
bebizonyított dolog, hogy a föld haszna nem ott a legnagyobb, ahol
a legtermékenyebb a föld. Tehát nem Oroszországban, hanem Dá-
nia és Belgium sivár homokján. Mert a föld értéke és termôképessé-
ge nem annyira annak természeti adottságától, alkotásától, hanem
sokkal inkább az értelmes emberi munkától, az elméleti és gyakor-
lati tudástól függ. A minden téren megnyilvánuló óriási haladással lé-
pést kell tartanunk, mert különben elmaradunk s nem tudunk beil-
leszkedni az életbe.

A szülôk ne riadjanak vissza az iskoláztatás gondjaitól, hanem
adják meg gyermekeiknek azt a nagyobb tudást, azt a testi-lelki fel-
készültséget, amit a mai élet a sikeres és eredményes boldogulás-
hoz megkíván.

Az iskola benépesítése nem ment simán s a szülôk bizalmatlansá-
gával találkozott. Növendékeink száma még a jelen – immár harmadik
– tanév lezárásával sem megnyugtató eredmény, mert a lakosság lé-
lekszámához viszonyítva még nagyon kevés tanulónk van. Pedig a
szülôknek be kell már látniok a polgári iskolai végzettség szükséges-
ségét. A legszomorúbb az, hogy sok szülô még most is – dacára an-
nak, hogy helyben van iskola – máshová, villamoson járatja gyerme-
két iskolába, egészségi és erkölcsi veszélynek teszik ki ôket.

Az iskola fenntartója a legnagyobb áldozatok árán tartja fenn az
iskolát. a tanári kar lelkesedéssel, kedvvel, idôt és fáradságot nem
kímélve, egyesült erôvel végzi nehéz, de sikeres munkáját, amely-
nek köszönhetô, hogy az iskola a legkeményebb megpróbáltatáso-
kat eddig sikeresen leküzdötte. A jövô tanévben meg fog nyílni a ne-
gyedik osztály is, s ezzel teljes lesz már iskolánk! A legnagyobb ön-
bizalommal vállaljuk az iskola további fejlesztésére irányuló munkát,
amelynek eredményeképpen Budaörs és Törökbálint község polgá-
rai megelégedéssel tekinthetik ezt a polgári iskolát olyannak, amely-
ben a szebb jövô kivívásához vértezzük fel a tudomány, a gyakorla-



ti ismeretek fegyvereivel növendékeinket, e csonka ország ifjú pol-
gárait, hogy az eljövendô Nagy-Magyarországnak vallásos, haza-
szeretô, dolgos, törvénytisztelô , az életben boldogulni tudó és áldo-
zatkész fiai legyenek.

Köszönetet kell mondanom Budaörs község áldozatkész képvi-
selôtestületének, amely iskolánk fenntartásához évi 300 pengô
anyagi támogatással hozzájárult, továbbá a helybeli és törökbálin-
ti hatóságoknak és elemi iskolai kartársainknak, hogy kezdô isko-
lánkat pártfogolták, munkásságunkat elôsegítették, s ezzel egy új,
közszükségletet képezô kultúrintézmény megalapozásához hoz-
zájárultak.

A MÚLT-FORRÁSNÁL…

Május 14-én intézetünk történelem–földrajzi tanulmányi kirándulást
rendezett Visegrádra. A növendékeket három tanár vezette.

Budapestet növendékeink már ismerik, mégis megilletôdve hív-
ták fel egymás figyelmét a budai oldal szépségeire. A Duna királynô-
je már ébredezett, amikor a reggeli ragyogásban megmegindult a
hajó. Csillogó csík maradt utánunk. Növendékeink megcsodálták.
Megcsodálták a pompás palotákat, a legelsô magyar ember ben-
nünket nézô várát, az Országházat, a szigetet. Magyarázó szavunk
nyomán megcsapta ôket a múlt, a régi dicsôség. Elôttünk állt a nagy
térkép, a valóság. Szaktanár a Budapest–Visegrád útszakaszt rövid
magyarázó szóval kísérte. A Dunaszakasz hegykoszorúzta, elraga-
dó panorámáját gyermekeink azonban csak az elemózsia mihama-
rabbi eltüntetése közben óhajtották élvezni. Hamarosan kiürült az
iparkodó proppeller szerény terjedelmû víztartálya is. Jókedvûen ér-
keztünk meg Visegrádra.
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A szent kövek pusztuló maradványait elôször a Duna-partról
szemléltük meg. A természet panorámája megkapott bennünket,
gondolatban mégis visszaszálltunk a büszke, régi magyar múltba,
amelynek egyik legragyogóbb idôszaka ezen romok között zajlott le.
Zarándokhely! A várromok komor szépségét nem zavarja a modern
idôk rohanása. Itt nincsenek bérpaloták, villák. Itt az összeomlott Ár-
pád-, Anjou- és Hunyadi-kor fekszik elôttünk a maga érintetlenségé-
ben, szentséges régi-régi emlékeivel, hajdan való dicsôségünket,
mûveltségünket, nagyságunkat hirdetô bástyáival.

Beléptünk az alsó vár udvarára. Elôttünk állt „Salamon-tornya”.
Belsô megtekintésekor az ablakfülkék, kandallóköpenyek és az eze-
ket tartó faragott kôoszlopok kötötték le figyelmünket. A torony tetejé-
re érve elénk tárult a délrôl északra folyó Duna. Mögöttünk az omla-
dozó vár. A vár és a határ közé ékelve mi, új-magyarok. A történelmet,
a várat akartuk ismertetni, de lángot lobogtattunk! Ünnepi beszéd vált
belôle. Mikor ünnepelnek e kövek újra? Dobogva dobbant belénk a fá-
jás. Sohase volt elég vérünk! Bugyborékolt bennünk valami. És dac-
cal-várón énekeltük–imádkoztuk: Hiszek egy Istenben...

Felmentünk a fellegvárba. Megnéztük a palotákat. Kullogott ve-
lünk a történelem. Forgósan, alabárddal kísért bennünket. A múlt
foglyának éreztük magunkat.

Az új barbárok mindent elpusztítottak; de e szent helyen állanak
még a kövek. És mi ott állunk a múlt nagy vártáján. Ide kellene za-
rándokolni minden magyarnak, a Múlt-forráshoz.

Mert nem adta meg Isten, hogy aki szeret bennünket, az segítsen
is. Egyedül vagyunk a büszkeségünkkel. A halastó csendjét kis-ma-
gyarok zaja verte. A templomban csendesen térdre borultunk. Tudtuk,
miért imádkozunk. Azután megindult velünk a hajó, a magyar estébe.

(Fodor János)



I.
AZ 1936/37. ISKOLAI ÉV TÖRTÉNETE

1) Javító-, pótló-, felvételi- és különbözeti vizsgálatok. Felvé-
teli vizsgát tett egy tanuló a Kir. Fôigazgatóság engedélye alapján.
Javító-, pótló- és különbözeti vizsgálatokat nem tartottunk.

2) Beíratások. A rendes beíratások június 26-án és 27-én voltak,
a pótbeiratkozásokat szeptember 8-án tartottuk. Beiratkozott 75 ta-
nuló, a tanév folyamán kimaradt 3 tanuló, bizonyítványt nyert 72 ta-
nuló. A növendékek száma osztályok szerint a következôképpen
oszlott meg :

I. osztály 24 tanuló
II. ” 28    ”
III. ” 20    ”
összesen 72 tanuló.
Tanulóinknak 21% -a villamossal járt be Törökbálintról.

3) A tanév megnyitása. A tanévet szeptember hó 9-én nyitottuk
meg. A tanulóifjúság „Veni Sancte”-n vett részt, az utána megtartott
évnyitó ünnepély keretében a magyar zászló fokozott tiszteletére lel-
kesítettük a tanulókat. Figyelmeztettük növendékeinket a magyar
ipar pártolásának fontosságára és nagy jelentôségére. Felhívtuk fi-
gyelmüket a munka értékére, intve ôket kitartó szorgalomra, példás,
erkölcsös és hazafias magaviseletre. Végül ismertettük tanítványa-
inkkal az iskola fegyelmi- és háziszabályzatát.

A tanítás szeptember l0-én kezdôdött és zavartalanul folyt a tan-
év végéig.

4) Egyes tantárgyak alóli felmentések. Orvosi bizonyítvány
alapján az igazgató felmentett a testgyakorlás alól 3 tanulót az
egész tanévre, 2 tanulót rövidebb idôre; a mezôgazdasági gyakorla-
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tok alól 2 tanulót és a rajz finomabb kivitele alól 1 tanulót az egész
tanévre. A felmentett tanulók a tanítási órákon jelen voltak. csak a
gyakorlatokban nem vettek részt.

5) A tanári testület személyi változásai. A harmadik osztály
megnyitásával a tanév elején Fodor János okl. polg. isk. tanár nyert
új alkalmazást iskolánknál. Október hó 1-én Palotás Sándor tanárt a
csepeli közs. polgári fiúiskola alkalmazta. Egy évig mûködött isko-
lánknál , mely idô alatt példás buzgósággal és odaadással töltötte be
tanári hivatását. Benne iskolánk képzett és lelkes tanárt veszített. He-
lyét október hó 20-án Miszlai István okl. polg. isk. tanár töltötte be.

A folyó tanévben 3 okl. polg. iskolai, 1 okl. középiskolai tanár és
két hitoktató látta el a tanítási teendôket.

A tanári testület egészségi állapota jó volt. A rövidebb ideig tartó
mulasztásokat a tanári testület tagjai pótolták helyettesítésekkel.

6) Az iskola tanulmányi és nevelési ügyei.
a) Az iskola tanulmányi és nevelési ügyeit értekezleteinken tár-

gyaltuk. Az iskolai év folyamán 1 alakuló, 4 rendes, 2 módszeres, 
2 ellenôrzô, 2 osztályozó és 1 évzáró értekezletet tartottunk.

Az alakuló értekezleten elôre megállapítottuk egész évi munkánk
egységes rendjét.

A rendes értekezlet anyaga a Rendtartási Szabályzatban elôírt
ügyek megbeszélésén kívül nevelés- és tanítástani értekezésekbôl
és megbeszélésekbôl tevôdött össze. Itt vettük tudomásul a felsô tan-
ügyi hatóságainktól érkezett rendelkezéseket és számbavettük az el-
végzett anyagot. A rendes értekezleteken a következô elôadások
hangzottak el: Miszlai István tanár: „Módszeres gondolatok a földrajz-
tanításhoz”; Fodor János tanár: „Magyar nyelvi oktatás iskolánkban”.

Az I. módszeres értekezleten megállapítottuk a magyar nyelvi ol-
vasmányok és költemények kánonát, az írásbeli dolgozatok tárgykö-
reit és fokozatait és a kirándulási tervet. Ugyanezen értekezleten 
Fodor János tanár „Hogyan kellene és hogyan lehet a fogalmazást



tanítani iskolánkban” címen, a II. módszeres értekezleten pedig 
Böröczky Gyula tanár „A fizika tanításának módszerei” címen érte-
kezett. Az ellenôrzô- és osztályozó értekezleteken foglalkoztunk nö-
vendékeink szorgalmának és tanulmányi haladásának biztosításá-
val és megbeszéltük azokat az eljárásokat, amelyekkel intenzívebb
és eredményesebb munkát végezhetünk.

b) Az ismeretek nyújtása mellett rendkívül fontos a tanárnak ne-
velô munkája Az erkölcsi nevelés alapjait a munkára való nevelést,
a példaadást, a jócselekedetekhez való szoktatást, egymás megbe-
csülését, a felnôttek iránti tiszteletet, szóval a legnemesebb érzések
kiváltását programjává tette a tantestület és a gyakorlati pedagógia
alkalmas és megfelelô eszközeivel igyekezett minél nagyobb ered-
ményeket elérni az erkölcsi nevelés terén. – A tanári testület nagy
gondot fordított a tanulók vallásos hitének ápolására, és lelkesedés-
sel támogatta e munkában az intézet hitoktatóit. –

Növendékeink négyszer járultak a szentgyónás- és áldozáshoz,
vasár- és ünnepnapokon pedig tanári felügyelet mellett részt vettek
a szentmisén. Húsvét elôtt r.k. növendékeinknek 1 1/2 napos lelki-
gyakorlatokat tartott fôtiszt. Glázer Miklós hitoktató úr.

c) A tanítás a Tanterv és Utasítás követelményeinek megfelelôen
összeállított és a kir. Fôigazgatóság által jóváhagyott tanmenetek
alapján a szintén jóváhagyott órarend és tantárgyfelosztás szerint
zavartalanul folyt az egész évben. A tárgyfelosztásban lehetôség
szerint a szaktanítás elvét valósítottuk meg. A tantestületnek sikerült
ez évben is a Tantervben elôírt tananyagot feldolgoznia.

d) Tanítványaink maga viselete általában kielégítô volt. Nagyobb fo-
kú kihágás, rendellenesség nem fordult elô. Tanulóink illedelmes ma-
gatartásra rendre tisztaságra szoktatása kiváló gondunk tárgyát alkot-
ta. A rendszeretetre való nevelést szolgálja a hetesség intézménye.
Gondot fordítottunk tanulóink egyszerû, de tiszta öltözködésére.
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A szorgalom szintén megfelelô volt. A tanulmányi eredményt sta-
tisztikai kimutatásunkban foglaltuk össze.

e) Az iskola és a szülôi ház közötti kapcsolat megteremtésére,
ápolására és elmélyítésére a tanári kar 2 alkalommal tartott szülôi ér-
tekezletet. Mivel oly nagy teremmel nem rendelkezünk, amelyben a 3
osztály szüleit elhelyezhettük volna, osztályértekezleteket tartottunk.

A nov. 29-én tartott értekezleten a következôkrôl tájékoztattuk a
szülôket:

I. oszt. Weber Mihály igazg: A polgári iskola és jelentôsége.
II. oszt. Miszlai István tanár: Kapcsolat a szülôi ház és az iskola

között.
III. oszt. Fodor János tanár: Szülô, gyermek. iskola. A márc. 7-én

tartott értekezleten a következô megbeszélések folytak:
I. oszt. Fodor János tanár: A gyermek egészsége.
II. oszt. Miszlai István tanár: A hazugság.
III. oszt. Böröczky Gyula tanár: A tanulók hajlamai, vágyai.
Az elôadások után a tanári testület tagjai behatóan tájékoztatták

az érdeklôdô szülôket gyermekeik magaviseletérôl, szorgalmáról és
elômenetelérôl. Megbeszéltük egyénenként az észlelt fogyatkozáso-
kat, hibákat és azok kiküszöbölésének módozatait.

Örömmel állapítottuk meg, hogy a szülôk megértve az értekezle-
tek nagy horderejét, minden alkalommal szép számban jelentek
meg. Kívánatos volna, hogy a szülôk gyakrabban keressék fel a ta-
nári kart az iskolában, hogy gyermekeik magaviselete és elômene-
tele felôl állandóan tájékozódást szerezhessenek.

A tanulóknak magaviseletükre, illetve tanulmányi elômenetelükre
vonatkozó észrevételeiket szükség esetén közöltük a szülôkkel az
ellenôrzô-könyvecskék útján is.

f) A magyar ipar pártolására már az év elején felhívtuk tanulóink
figyelmét, és évközben is ismételten buzdítottuk ôket magyar gyárt-
mányú iparcikkek vásárlására.



g) Az állat- és növényvédelmi nevelés érdekében felhasználtuk a
megfelelô tantárgyakat és szaktárgyi kirándulásokat. Május hó 22-
én külön megtartottuk a „Madarak és fák napjá”-t, tanulmányi kirán-
dulás keretében.

7) Tanulmányi kirándulások. Május hó 14-én egész napos ki-
rándulást rendeztünk Visegrádra M.F.T.R. hajóval. Célja volt tanuló-
ink történelmi és földrajzi ismereteinek gyarapítása. A kiránduláson
résztvett 3 vezetô tanár és 47 tanuló. Május hó 22-én a budaörsi
Farkashegyen megtartottuk a „Madarak és fák napjá”-t – 3 vezetô
tanár és 70 tanuló jelenlétében – abból a célból, hogy növendékeink
szélesebbkörû növény-, állatvédelmi és természetrajzi ismeretekre
tegyenek szert.

8) Jelentés az ifjúsági egyesületekrôl. Iskolánknak csak 3 osz-
tálya van s így ifjúsági egyesületeink még nem alakulhattak meg.
A jövô iskolai évre – miután iskolánk már teljes lesz – tervbe vettük
az önképzôkör és sportkör szervezését.

9) Iskolai ünnepélyek és megemlékezések.
Október 6-án ünnepeltük az Aradi vértanuk (emlékét, melynek

mûsora a következô volt : 1. Hiszekegy… Énekelte az ifj. énekkar. 2.
Móra: Miénk a láng. Szavalta: Beigelbeck Rókus II. o. t. 3. Fodor Já-
nos tanár ünnepi beszéde. 4. Havas: Két diák beszélget. Elôadták:
Müller István I. o. t. és id. Ruckmich János III.o. t. 5. Himnusz. Éne-
kelte az ifj. énekkar.

Március 15-én hazafias ünnepélyt rendeztünk a márciusi vívmá-
nyok emlékére Ünnepélyünk mûsora a következô volt: 1. Hiszek-
egy… Énekelte az ifj. énekkar. 2. Petôfi: Nemzeti dal. Szavalta: Fültz
Pál III. o. t. 3. Csíkországi fenyvesekben. Énekelte az ifj. énekkar. 4.
Fodor János tanár ünnepi beszéde. 5. Gyulai: Hadnagy uram. Sza-
valta: Klebert Ferenc I. o. t. 6. Az én hazám. Szavalta az ifj. szavaló-
kórus. 7. Himnusz. Énekelte az ifj. énekkar.
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Június 6-án volt tornaünnepélyünk a következô mûsorral: 1. Felvo-
nulás. Hiszekegy. 2. Rendgyakorlatok. 3. Szabadgyakorlatok (I-II. o.) 4.
Magasugrás. 5.Tréfás futóverseny 6. Zsinórlabdajáték. 7. Súlydobás. 8.
Tréfás futóverseny. 9. Szabadgyakorlatok (III.o.) 10. Kettôs verseny. 11.
Gúlák. 12. Kétsoros stafétafutás. 13. Himnusz. Elvonulás.

Június 15-én évzáró ünnepély. Tanulóinkkal hálaadó istentiszte-
leten vettünk részt. Majd az iskolában megtartottuk évzáró ünnepé-
lyünket a következô mûsorral: 1. Hiszekegy… Énekelte:az ifj. ének-
kar. 2. Végvári: Három szín. Szavalta: Frank János II. o. t. 3. Miszlai:
A tarka takaró. Szavalta: Feldhoffer L. III. o. t. 4. Igazgató évzáró be-
széde. 5. Jutalmak kiosztása. 6. Himnusz. Énekelte az ifj. énekkar.

Szeptember 30-án megemlékeztünk a szôlôfogyasztás nagy
nemzetgazdasági és egészségügyi fontosságáról.

Október 17-én a finn-ugor összetartásról emlékeztünk meg.
Október 31-én a takarékosságra hívtuk fel a tanulók figyelmét.

A takarékosság erényének gyakorlására növendékeink között kiosz-
tottunk 20 drb. takarékperselyt és 10 drb. takaréklapot.

December 6-án a Kormányzó Úr neve napját ünnepeltük szent-
mise keretében.

December 10-én a limanovai hôsök nagy csatájáról és a huszá-
rok hôsiességérôl emlékeztünk meg.

Május elsô hetében megemlékeztünk az anya hivatásáról és a
gyermekek anyaszeretetérôl. (Anyák napja).

Május 9-én részt vettünk Budaörs község által rendezett Ország-
zászló ünnepélyen.

Május 30-án részt vettünk a világháború hôseinek emlékére a
község által rendezett ünnepélyen.

Június 4-én a gyászos emlékezetû trianoni békét ismertettük.

10) Egészségi állapot. Növendékeink egészségi állapota kielé-
gítô volt. Súlyosabb betegségek nem fordultak elô. Okt. 12-én tartott
iskolánkban dr. Sarlós Mihály közs. orvos úr szem- és általános
egészségügyi vizsgálatot: trachoma-gyanús tanulót nem talált.



11) Hivatalos iskolalátogatás. Április hó 8-án és 9-én látogatta
meg iskolánkat Herpay Balázs polg. isk. tanulmányi felügyelô úr. Meg-
hallgatta a tanárok elôadásait, megértéssel és szeretettel figyelte meg
a tanítás menetét, a tanulók elômenetelét, írásbeli munkáikat, rajzaikat
és megvizsgálta az iskola felszerelését és ügykezelését. Szerzett ta-
pasztalatairól a látogatást befejezô értekezleten tájékoztatta a tanári
kart, jóindulatú és értékes tanácsokkal látta el. Április10-én Bydeskuthy
Sándor alezredes úr, járásunk testnevelési felügyelôje látogatta meg is-
kolánkat és megfigyelte a III. osztályban a nemzetvédelmi oktatást.

12) Filmoktatás. Neve!ô és oktató munkánk színvonalának eme-
lésére a következô tanévben megkezdjük iskolánkban a filmokta-
tást. A filmoktatással – amelyet beillesztünk a rendes tanításba –, a
tanítást szemléletesebbé, érdekesebbé, mozgalmasabbá és köny-
nyebben érthetôbbé akarjuk tenni, továbbá el akarjuk érni azt, hogy
növendékeink bizonyos jelenségeket és folyamatokat át tudjanak él-
ni és érezni. Ezzel az oktatásnak egy értékesebb és eredményeseb-
ben használható szemléltetô eszközét nyerjük.

13) Az iskolai év befejezése. Iskolai évünket az 1896/1937 eln.
sz. a V. K. M. rendelet alapján az alábbi munka sorrendjében fejez-
tük be. A rendes tanítás jún. 7-én ért véget.

Június 8-án volt a rom. kat. és június 9-én a református vall, ta-
nulók hittanvizsgálata. Az összefoglaló ismétléseket június 6-tól 12
ig tartottuk meg. Június 8-17-ig rajz, kézimunka és természetrajzi
gyûjtemények kiállítása. Június 6-án tornaünnepély. Június 15-én
„Te Deum”, záróünnepély, jutalmak és bizonyítványok kiosztása.

14) Jutalmazások, adományok. Példás magaviseletük szor-
galmuk és jeles elômenetelükért könyvjutalomban részesültek:
Erôdi János, Höfler István, Müller István, Suhai Ferenc I. o. t.,
Deigner Antal, Frank János, Frank József, Geszler Pál, Zsemla
András II. o. t. Feldhoffer Lipót, Hartmayer József, ifj. Ruckmich 
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János és Winkler György III. o. tanulók. A tanulók jutalmazására az
elmúlt tanévben a Kir. Egyetemi Nyomda és a Franklin Társulat
adományozott könyveket.

Az Ifjúsági Könyvtár számára Dr. Aubermann Miklás plébános úr
a tavalyi és idei tanévben összesen 36.- pengôt adományozott.

Az adományozók fogadják a tanári kar és a jutalmazottak hálás
köszönetét.

Egész éven át egy órát sem mulasztottak: I.osztályból: Bittler Ala-
jos, Erôdi János, Richtscheid Antal, Vrana József és Michelberger
Antal; II. osztályból: Hartmayer Antal; III. osztályból: Hartmayer Jó-
zsef és Winkler György.

Nagy lelki megnyugvással és jólesô érzéssel közlöm, hogy az 
„Ifjú Polgárok Lapja”, szerkesztôsége által rendezett magyar helyes-
írási versenyen iskolánk is résztvett, s egyik tanulónk dicsérô okle-
velet kapott.



III.
A SZERTÁRAK GYARAPODÁSA

Elsô nyomtatott Értesítônk megjelenésekor, közlöm teljes iskolai fel-
szerelésünket:

1. Bútorzat és irodai felszerelés
Iskolapad (24 drb ), iskolai falitábla (3 drb ), asztal ( 4 drb ) szék

(6 drb), szekrény (2 drb), fali fogas (4 drb), kályha (2 drb), lábtörlô (2
drb), kréta-és szivacstartó (3 drb. ), tintatartó (4 drb), Magyarország
címere (3 drb), egyéb felszerelési tárgy (16 drb). Összesen 73 drb,
762.75 pengô értékben.

2. Földrajzi felszerelés
12 drb térkép, 1 drb földgömb, 7 drb földrajzi alapfogalmakat

szemléltetô falitábla, város látképe (2 drb). Összesen 22 drb, 320.10
pengô értékben.

3. Történelmi felszerelés
15 drb szemléltetô kép, 3 drb történelmi térkép. Összesen 18

drb., 58.5o pengô értékben.

4. Mennyiségtani felszerelés
1 drb. táblavonalzó, :2 drb. háromszög-vonalzó, 1 drb. táblakörzô,

1 drb. szögmérô, 5 drb. mértani test fából, 1 drb szemléltetô falitáb-
la, méter mértékgyûjtemény (13 drb.). Összesen 24 drb., 33.50 pen-
gô értékben.

5. Természetrajzi felszerelés
A) Állattan
a) Csontkészítmények: sertés fejváza (1), kutya fejváza (1). fog-

gyûjtemény (l; 33 fajta).
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b) Kitömött állatok: ürge, mókus, vakond. patkány, teknôsbéka,
füsti fecske, búbos pacsirta, mezei veréb. sárgafejû királyka, csíz,
közönséges sármány, erdei pinty, sárgarigó. szarka, bíbic, erdei sza-
lonka, erdei fülesbagoly, tarka harkály, denevér.

c) Folyadékkészítmények: tarajos gôte (2), foltos szalamandra,
zöld gyík (2), fürge gyík (2), kockás sikló, erdei sikló, réz sikló, töré-
keny kuszma, rákosi vipera, keresztes vipera, kecskebéka (3),
sárgahasú unka (2), vöröshasú unka (2), tavi béka (2), zöld varan-
gyos béka, mocsári béka (2), erdei béka (2), leveli béka (2), varan-
gyos béka.

d) Száraz készítmények: jellemzô madártojások (1 doboz, 11 faj-
ta), csiga- és kagylóhéjak (2 doboz, 20 fajta), váza, rák váza, rovar-
gyûjtemény, (4 doboz, 300 fajta), lepkegyûjtemény (2 doboz, 26 faj-
ta), tollgyüjtemény (9).

e) Entomológiai felszerelés: lepkefeszítô deszka. terrárium.
f) Szemléltetô faliképek (87 drb.).
g) Állatföldrajzi térképek (5 drb.).

B) Növénytan.
a) Maggyûjtemény (1 doboz, 45 fajta)
b) Fûszerek és gyarmatáruk (1 doboz, 9 fajta)
c) Fagyûjtemény ( 1; 25 fajta)
d) Eszközök (13). Összesen l83 drb. 710.10 pengô értékben.

6. Mezôgazdaság tani felszerelés
Mûtrágya gyûjtemény (8 drb.), eszközök (4 drb), szemléltetô fali-

képek (6 drb.). Összesen 18 drb., 31.65 pengô értékben.

7. Fizikai felszerelés
A) Mechanika (20 drb ) : piom, libella, hidrosztatikai mérleg, súly-

sorozat, rugósmérleg, kétkarú emelô, lejtôkészülék. csiga és csiga-
sor} egyensúlyozó készlilék, tizedes mérleg mintája (2), hengerkerék,
centrifugál-gép, acélabroncsok a föld lapultságának megmutatására,



Watt-féle golyószabályozó, két különbözô nagyságú golyó keretben,
csavarminta felvágott csavarházzal (2), ütközôgép, ingaállvány 4 drb.
ingával.

B) Hydromechanika (11 drb.): hidraulikus sajtó, közlekedô edény-
rendszer, készülék a felhajtó erô kimutatására, Segner-féle kerék,
Archimedes-féle készülék , tejmérô, alkoholmérô. Cartesius búvár ,
közlekedô hajszálcsövek, felülcsapó vízikerék, alulcsapó vízikerék.

C) Aeromechanika (8 drb.) Aneroid barométer. szívókút nyomó-
kút, lopó, Heronlabda, görbe szivornya, fújtató, permetezô.

D) Hangtan (1 drb.). hangvilla.
E) Fénytan (14 drb.) homorú tükör, domború tükör , sík tükör ,

domború lencse, kaleidoszkóp, prizma, stereoskóp, Camera
obscura, szín keverô korong (4 ), Galilei távcsô, mikroszkóp.

F) Hôtan (3 drb.); S gravesande-féle készülék, hômérô, borszesz
lámpa.

G) Mágnesség (7 drb.): mágnespatkó (2), iránytû dobozban, irány-
tû állványon: (2), 1 doboz vasreszelék, 1 doboz sárgarézreszelék.

H) Elektromosság (22 drb ): üvegrúd, ebonitrúd, elektromos inga,
Winter-féle elektromos gép, elektroszkop, Leydeni palack, Franklin-
féle tábla, szigetelô zsámoly , kisütô. golyótánc, papírbokréta, forgó-
kerék, szikraköz, harangjáték, villámló csô, villámló-tábla, Leclanché
elem (2), Morse-féle telegráf, telegráfhoz tapintó, elektromágnes,
elektromotor , galvanoszkop, elektromos csengô, 2 drb, telefon hall-
gatóval. induktor , detektoros rádiókészülék. Összesen 86 drb.,
524.20 pengô értékben.

8. Kézimunka felszerelés
1 drb. gyalupad, 2 drb. gyalu, 1 drb. fûrész, 1 harapófogó, 10 drb.

reszelô, 1 drb. drótvágó, 2 drb. olló, 1 drb. csavarhúzó, 2 drb. köszö-
rûkô, 1 drb. drótfogó, 1 drb. furdancs, 3 drb. fúró, famérce, fúvócsô,
üvegvágó, fémvonalzó, festékkaparó, kalapács. Összesen 33 drb,
73.84 pengô értékben.
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9. Nyilvántartási naplók
31 drb., 50.76 pengô értékben.

10. Ifjúsági könyvtár
150 kötet, 273.84 pengô értékben.

11. Tanári könyvtár
a) pedagógiai és filozófiai mû – 31; b) magyar nyelvészeti és iro-

dalmi mû – 44; c) német nyelvészeti és irodalmi mû – 19; d) történel-
mi, földrajzi és néprajzi mû – 41; e) természettudományi mû; f) jogi
és közgazdasági mû 12; g) lexikonok, enciklopédiák 4 mû,

22 kötet; h.) tankönyv – 25; i) egyéb (tanterv, szótár, stb ) – 68.
Összesen: 3l7 kötet, 931. 10 pengô értékben.
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VI.
A JÖVÔ ISKOLAI ÉVRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

1) Beíratások. A következô tanévre a tanulók beíratását és felvé-
telét június 16-án, 17 -én, 20-án és 27 -én végezzük. Ezen a helyen
is felhívom a szülôk figyelmét arra, hogy e négy nap valamelyikén ok-
vetlenül írassák be gyermekeiket, mert csak korlátolt számban ve-
szünk fel tanulókat. Beiratkozni lehet (mind a négy osztályba.

A pótbeíratásokat szeptember l-én és 2-án tartjuk meg.
A polgári iskola I. osztályába csak az a tanuló iratkozhatik be aki:
a) 9. életévét betöltötte és
b) az elemi iskola IV. osztályát sikeresen elvégezte.
A polgári iskola magasabb osztályaiba beiratkozhatnak:
a) akik a polgári iskola alsóbb osztályát sikerrel elvégezték,
b) a gimnázium, reálgimnázium és reáliskola növendékei, ha a

tanév elején sikeres tanterv különbözeti vizsgálatot tesznek.

2) Javítóvizsgálatok. Azok a tanulók, akik 1 vagy 2 tantárgyból
(éneket és tornát nem számítva) kaptak elégtelen osztályzatot, javí-
tóvizsgálatot tehetnek. E vizsgálatra jelentkezôk kötelesek bizonyít-
ványukat legkésôbb augusztus 15-ig az igazgatóságnál benyújtani.



A javítóvizsgálatokat szeptember 2-án tartjuk meg. E vizsgálatok díj-
mentesek.

3) Pótlóvizsgálatok. A pótlóvizsgálatokat szept. 2-án tartjuk meg.

4) Különbözeti vizsgálatok. Azok a gimnáziumi, reálgimnáziu-
mi és reáliskolai tanulók, akik polgári iskolában akarják folytatni
tanulmányaikat, különbözeti vizsgálatot kötelesek tenni. E vizsgálat
engedélyezéséért a Kir . Fôigazgatósághoz kell folyamodni s e ké-
rést legkésôbb aug. 15-ig az iskola igazgatóságának benyújtani.
A különbözeti vizsgálatokat szept. 2-án tartjuk meg. Ezen vizsgála-
tok elôkészülésére vonatkozólag az iskola igazgatója ad részletes
felvilágosítást.

5) Felmentések. A testgyakorlás, mezôgazdasági gyakorlatok,
rajz finomabb kivitele és az ének technikai részének tanulása alól
felmentést kérô tanulók szept. 5-ig nyújthatják be folyamodványukat
az iskola igazgatójánál. A felmentés csak egy iskolai évre szól.

6) Rendkívüli tárgyként, kellô számú jelentkezô esetén, szép-
és díszítôírást fogunk tanítani a következô tanévben. A tanfolyam dí-
ját a jelentkezôk számához mérten késôbb állapítjuk meg.

7) Hivatalos órák a szünidôben. A nagyszünidôben hetenként
egyszer van hivatalos óra: szerdán de. 8-12-ig az iskola helyiségé-
ben. (Budapesti út 72. sz. alatt). Bármilyen polgári iskolai ügyben szí-
vesen adunk felvilágosítást és tanácsot.

8) Az iskolai év megnyitása. Az 1937/38. tanév szept. hó 3-án
reggel ½ 8 órakor tartandó istentisztelettel kezdôdik. Minden beirt ta-
nuló 7 órakor köteles az iskolában megjelenni. Rendes tanítás kez-
dete szept. 4-én reggel 7 órakor.
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VII.
AZ 1937/38. TANÉVBEN HASZNÁLANDÓ TANKÖNYVEK

JEGYZÉKE

I. osztály
Róm. Kat. Nagy-Katekizmus.
vitéz Sághelyi–Reöthy: Magyar olvasókönyv I. o. számára. 8. kiadás.
vitéz Sághelyi–Reöthy: Magyar Nyelvtan I. o. számára. 9. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv I. o. számára. 2 kiadás.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz I. o. számára.
Stéger Tix: Számtan–mértan.
Greguss: Az állatok és növények életmódja. 2. kiadás.
Jaszovszky–Barna: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 3. kiadás.

II. osztály
Aubermann: Biblia.
vitéz Sághelyi Reöthy: Magyar olvasókönyv II. o számára. 5. kiadás.
vitéz Sághelyi Reöthy: Magyar nyelvtan II. o. számára. 7. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv II..o. számára. 2. kiadás.
Gombos F. Albin: Történelmi olvasmányok.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Stéger Tix: Számtan mértan.
Greguss: Az állatok és növények életmódja. 2. kiadás.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek. 2. kiadás.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás.

III. osztály
Aubermann: Szertartástan. l8. kiadás.
vitéz Sághelyi-Reöthy: Stilisztika és verstan. 5. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv III. o. számára. 2. kiadás.
Rákosy: A magyar nemzet története.



Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Steger Tix: Számtan és mértan.
Langer–Loschdorier: Fizika.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás

IV. osztály
Aubermann: Egyháztörténelem. 18. kiadás.
Sághely–Reöthy: Költészettan és irodalom. 6. kiadás,
Lux–Lux: Német nyelvkönyv.
Rákosy: A magyar nemzet története.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Steger Tix: Számtan, mértan és könyvviteltan.
Jaszovszky: Ásványtan és vegytan.
Vitos–Jaszovszky: Élet- és egészségtani ismeretek.
Kádár–Maróthy: Közgazdasági és jogi ismeretek. 2. kiadás.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás.

Segédkönyvek (használhatók mind a 4 osztályban)
a) Cholnoky: Polgári iskolai atlasz.
b) A magyar helyesírás szabályai. (4250-1922. eln. sz. V. K. M. rend.)
c) Arany: Toldi (csak III. oszt.-ban).
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A polgári iskola legelsô évfolyamának tanulói az 1934/35. tanévben. 
A nevelôk (középen, balról jobbra): Kreisz Mihály, Böröczky Gyula,

Weber Mihály igazgató és Palotás Imre. Az iskola létrehozója – Weber
Mihály – a Duna menti Vaskapuból jött Budaörsre

A polgári iskola 1937/38. tanévben végzett tanulói és nevelôik 
(balról jobbra): Kreisz Mihály káplán, Weber Mihály igazgató és

Böröczky Gyula. Mindkét kép Feldhoffer András szívességébôl
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A BUDAÖRSI NYILVÁNOSJOGÚ
MAGÁN POLGÁRI FIÚISKOLA

ÉRTESÍTÔJE

AZ 1937/38. TANÉVRÔL.

AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK NEGYEDIK ÉVE

Szerkesztette:
WEBER MIHÁLY

igazgató
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ÚJ KORSZAK KEZDETÉN

A népek életében egymást váltják föl a süllyedés és föltámadás kor-
szakai. Olyan korszak, mint a mostani, nagyon hasonlít Sámson
oszlopainak leomlásához, melyek ôt magát is eltemették, meg ellen-
ségeit is. Mintha semmi sem volna már, biztos és szilárd: sem a jog,
sem a törvény, sem az erkölcs. Máról-holnapra tûnnek el országha-
tárok, omlanak össze gazdasági s politika rendszerek, változnak
nem rég hangoztatott felfogások Tántrozófiában és tudományban.
Elég rámutatni a marxizmus, liberalizmus, pozitivizmus, materializ-
mus teljes csôdjére.

Az újjáépítést ugyan nem látjuk még teljes körvonalaiban. Sok
küzdelembe, harcba, szenvedésbe, áldozatba fog ez még kerülni,
de kétségtelen elôjeleit igenis látjuk. És látjuk ezt fôleg az ifjúságnál.
Hogy itt ôszinte vágy és törekvés mutatkozik, tisztább látás, valami-
féle lelki tisztulás és eszményibb – nem álmok, hanem – valóságok
felé, errôl legközelebbi bizonyítékot saját hazánk, és az ebben most
lefolyt eucharisztikus kongresszus szolgáltatta. Ezelôtt 20-30 évvel
lehetett volna-e ezt ekkora külsô fénnyel és ami a fô, bensô áhítat-
tal megünnepelni, mint ahogy ez tényleg megtörtént? Ennyi vallásos
ifjúsági társulat felvonulása, ennyi katholikus férfi hitvalló áldozása a
Hôsök terén, az állam és fôváros ekkora összefogása, hogy karölt-
ve az egyházzal kereszt és oltáriszentség oly elbûvölô fényben ra-
gyogjon – ezt néhány évtizeddel elôbb a legnagyobb optimista sem
merte álmodni.

De hasonló összefogások, felbuzdulások az ifjúság körében még
az új pogánynak kikiáltott Németországban is történnek, ahol egy-egy
hitvalló ifjúsági gyûlésen 15-20 ezren jelennek meg. Franciaország-
ban 8000 egyetemi hallgató tart húsvét táján lelkigyakorlatokat és já-
rul közösen a sz. áldozáshoz. Az ifjú-munkások szövetsége egy év
alatt 62 új fiókegyletet hívott életbe. Az Egyesült Államokban erôs
mozgalom indult meg az erkölcstanításnak vallásos alapokra való fek-
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tetése érdekében éspedig vezetô emberek támogatásával. Az olasz
állam bevezette a vallástanítást mint kötelezô tárgyat összes iskolái-
ba. De még Oroszországban is, ahol az iskolában Isten nevét kiejteni
nem szabad, az ifjúságnak az a része, amely erkölcsi nihilizmusba
nem esett, és az ijesztôen terjedô öngyilkossági mániába nem esett,
különbözô nevek alatt egyesületekbe tömörülnek, amelyek a rideg
materializmussal szakítva ideálok után indul, és pedig nem utolsó sor-
ban vallásiak után. Igen sok kommunista ifjú buzgó látogatója a titok-
ban tartott istentiszteleteknek.

A vallási megújhodással karöltve jár a nemzeti. Nálunk a Szent 
István-kultuszban nyilvánul meg leginkább a nemzeti érzés erôsödé-
se. Annyira hogy a protestáns egyházak hivatalos képviselôi is nyíltan
hirdetik, hogy Szent István király tiszteletében együtt éreznek a kato-
likusokkal. Ugyancsak az idei Szentév ünnepségei mutatják. mennyi-
re általánossá és bensôségessé lett elsô apostoli királyunk tisztelete
az egész magyarságban, és mennyire elszigetelôdnek azok a gyász-
magyarok, akik a pogány ôskort elébe helyezik az államalkotó ôsi ma-
gyar kereszténységnek, amelyért elsô apostoli királya élt-halt.

Községünk polgári iskolája példásan részt vett hazánk kettôs
szent évének bensô megünneplésében; fiai ne felejtsék el, hogy a
hit és hazaszeretet szép emlékeit ápolva késôbb is vegyenek részt
az új, keresztény korszak építô munkájában, ki-ki az ô legjobb tehet-
sége szerint.



I.
AZ 1937/38. ISKOLAI ÉV TÖRTÉNETE

Az 1937/38. iskolai évvel intézetünk fennállásának negyedik évét töl-
tötte be, amelyrôl a következô fontosabb adatokat közölhetem.

1) Javító-, pótló, felvételi és különbözeti vizsgálatok
Tantervi különbözeti vizsgálatot tett a polgári iskola I. osztályának

anyagából Párkányi Ferenc volt gimnáziumi tanuló a kir. Fôigazgató-
ság P.65-1/1036-37. sz. engedélye alapján. Javító-, pótIó-, és felvé-
teli vizsgálatokat nem tartottunk.

2) Beíratások. A rendes beíratásokat június l6-án és 17-én, a
pótbeíratásokat pedig szeptember 1-én és 2-án eszközöltük. Febru-
ár 1-én királyi fôigazgatói engedéllyel 1 tanulót vettünk fel, aki addig
a székesfôváros Városmajor-utcai polgári iskolájának volt rendes ta-
nulója. Beiratkozott 96 tanuló, a tanév folyamán kimaradt 2 tanuló,
bizonyítványt nyert 94 tanuló. A növendékek száma osztályok sze-
rint a következô képen oszlott meg:

I. osztály 27 tanuló
II. ” 23    ”
III. ” 24    ”
IV. ” 20    ”
Összesen: 94 tanuló.
l7 tanuló villamossal járt be Törökbálintról, a többi helybeli volt.

3) A tanév megnyitása szeptember 3-án történt, amely napon
növendékeink a tantestület tagjainak vezetése mellett résztvettek az
évmegnyitó istentiszteleten. A tanév megnyitásával kapcsolatban fi-
gyelmeztettük növendékeinket a magyar ipar pártolásának fontossá-
gára és a nemzeti zászló fokozott tiszteletére lelkesítettük ôket. Fel-
olvastuk és megmagyaráztuk az iskola házi rendtartási és fegyelmi
szabályzatait.
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Az órarend szerinti tanítás szeptember 4-én kezdôdött és zavar-
talanul folyt a tanév végéig.

4) Egyes tantárgyak tanulása alól való felmentések. Részben
szemmel látható testi hiba miatt, részben orvosi bizonyítvány alap-
ján az igazgató felmentett a testgyakorlás alól 3 tanulót az egész
tanévre, 1 tanulót rövidebb idôre és a rajz finomabb kivitele alól 1 ta-
nulót az egész tanévre.

5) A tanári testület személyi változásai. A negyedik osztály
megnyitásával a tanév elején Bezsó Katalin okl. polg. isk. tanár nyert
új alkalmazást iskolánknál. Október hó 4-én Miszlai István tanár a
kiskôrösi M. kir . állami polgári iskolához került. Egy évig mûködött
iskolánknál, mely idô alatt szeretettel és példás buzgósággal töltöt-
te be tanári állását. Távozásával a tantestület egy lelkes, tevékeny
tagját és megértô kartársát vesztette el. Helyét november 1-én Erôs
Katalin okl. polg. isk. tanár töltötte be, aki a lenti mag. polgári
isko1ánál volt alkalmazásban. Átmeneti megoldásképpen február hó
1-tôl Bogner József helybeli róm. kath. elemi iskolai tanító kapott
megbízást a torna és a karének tanítására.

A folyó tanévben 4 okl. polg. iskolai tanár, 1 okl. középiskolai ta-
nár, 1 okl. tanító és két hitoktató látta el a tanítási teendôket.

A tanári testület egészségi állapota jó volt. Hosszabb mulasztá-
sok nem fordultak elô. A rövidebb ideig tartó mulasztásokat a tanári
testület tagjai pótolták helyettesítésekkel.

6) Az iskola tanulmányi és nevelési ügyei.

a) Az iskola tanulmányi és nevelési ügyeit a tantestület 1 alakuló,
4 rendes, 2 módszeres, 2 ellenôrzô, 2 osztályozó és 1 évzáró érte-
kezleten tárgyalta.

Az alakuló értekezleten elôre megállapítottuk egész tanévi mun-
kánk egységes rendjét.



A rendes értekezleteken foglalkoztunk a Rendtartási Szabályzat-
ban elôírt ügyekkel, a tanítás közben felmerült neveléstani, módszer-
tani és szaktárgyi kérdésekkel. Ezen értekezleteken a következô el-
méleti kérdéseket fejtegettük: Weber Mihály igazgató: „A rajz tanterve
és a tanítására vonatkozó módszeres utasítások”; Böröczky Gyula ta-
nár: „A számtan és mértan módszeres tanítása.”; Erôs Katalin tanár:
„A történettanítás nevelôértéke és célravezetô módszereirôl.”

Az 1. módszeres értekezleten megállapítottuk a kötelezô iskolai
és házi olvasmányok és költemények jegyzékét, az írásbeli dolgoza-
tok tárgyköreit és fokozatait, a kirándulási tervet és az önképzôkör
munkaprogramját. Ezen értekezleten Fodor János tanár „Egy-két
szó a fogalmazás tanításáról” címen, a II. módszeres értekezleten
pedig Bezsó Katalin tanár „A természetrajz tanításáról általában” cí-
men értekezett.

Az ellenôrzô és osztályozó értekezleteken foglalkoztunk növen-
dékeink szorgalmának és tanulmány haladásának biztosításával és
megbeszéltük azokat a követendô módszeres eljárásokat, amelyek-
kel eredményesebb munkát végezhetünk.

b) Tanítványaink nevelésénél fôleg oda hatottunk, hogy növendé-
keinkben a kötelességérzet, engedelmesség és kegyelet erényei mi-
nél erôteljesebb gyökeret verjenek. Állandóan megfigyeltük növen-
dékeinket, tanácsokkal, útbaigazításokkal és intelmekkel szoktattuk
ôket rendre és illedelemre, erôsítettük ôket erényeikben s töreked-
tünk hibáikat megjavítani. Tanításunk, nevelésünk folyamán mindig
az a cél lebegett szemünk elôtt, hogy a hazának vallásos, erkölcsös,
hazafias, jellemes és mûvelt polgárokat neveljünk, akik az élet min-
den körülményei között tudják és akarják is a Haza szent ügyét szol-
gálni, embertársaik boldogulását elômozdítani és felebarátaik szere-
tetét megnyerni. Növendékeink négyszer járultak a szentgyónás- és
áldozáshoz, vasár és ünnepnapokon pedig tanári felügyelet mellett
résztvettek a szentmisén. Január 20-án 1 napos lelkigyakorlaton vet-
tünk részt. Testületileg, majdnem az ifjúság teljes létszámával vettünk
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részt május hó 26-án az Eucharisztikus Szentévnek „Az ifjúság és az
elsô magyar zarándokcsoport szentmiséjén és közös áldozásán” a
Hôsök terén. Ifjúságunk iparkodott lélekben átélni az Oltáriszentség
megbecsülését és átérezte a hálát azért a nagy kitüntetésért, amely-
ben Ôszentsége csonka hazánkat és a magyar nemzetet részesítet-
te, amikor a Szentév rendezésével megbízta.

A hazafias nevelés szempontjából telhasználtunk minden olyan
lehetôséget, amellyel mélyíthettük a tanulók hazafias érzését.

A testi nevelés terén a testi erônek és ügyességnek egészséges
és harmonikus irányban való fejlesztése által az akarat és jellemerô
fokozására, az engedelmességre való nevelésre, a hazafias szellem
és bajtársi összetartás ápolására törekedtünk.

c) A tanítás a Tanterv és Utasítás követelményeinek megfelelôen
összeállított és a kir. Fôigazgatóság által jóváhagyott tanmenetek
alapján óráról-órára elôkészített részletes óravázlatok szerint zavar-
talanul folyt az egész tanévben.

d) Növendékeink magaviselete általában kielégítô volt. Az egysé-
ges és következetes eljárás folytán egészséges közszellem alakult
ki a tanulók között. Nagyobb fokú kihágás, rendellenesség nem for-
dult elô. A szorgalom szintén megfelelô volt. A tanulmányi eredményt
statisztikai kimutatásokban foglaltuk össze.

e) A szülôi ház és az iskola – mint a gyermeknevelés terén egy-
másra utalt nevelôi tényezôk – egyöntetû mûködésének biztosításá-
ra két szülôi értekezletet tartottunk. Mivel oly nagy teremmel nem
rendelkezünk, amelyben a négy osztály szüleit elhelyezhettük volna,
osztályértekezleteket tartottunk.

Az október 31-én tartott értekezleten a következô megbeszélé-
sek folytak: I-II. oszt. Böröczky Gyula tanár: „Mit kíván az iskola a
szülôtôl gyermeke érdekében?” III-IV. oszt. Fodor János tanár:
„A gyermek lelkivilága.”



A március 25-én tartott értekezleten a következôkrôl tájékoztat-
tuk a szülôket: I-II. osztály. Erôs Katalin tanár: „Büntetés és jutal-
mazás.” III-IV. osztály. Bezsó Katalin tanár: „Tekintély jelentôsége a
nevelés- és oktatásban.”

Az értekezleteken a szülôk mindig szép számban jelentek meg. és
érdeklôdéssel hallgatták az elôadásokat. Az elôadások után a tanárok
külön-külön tájékoztatták a szülôket gyermekeik munkásságáról.

Kívánatos volna a, hogy a szülôk gyakrabban keressék fel a ta-
nári kart az iskolában, hogy gyermekeik magaviselete és munkás-
sága felôl állandóan tájékozódást szerezhessenek. A szülôi ház és
az iskola közti kapcsolat fenntartását szolgálták az ellenôrzô-köny-
vecskék is, amelyekkel szükség esetén közöltük észrevételeinket
a szülôkkel.

f) A magyar ipar pártolásának fontosságát különös gonddal ipar-
kodtunk a tanulók lelkébe mélyíteni. Már a tanév elején, de évköz-
ben is ismételten felhívtuk figyelmüket és buzdítottuk ôket magyar
gyártmányú iparcikkek vásárlására.

g) Az állat és növényvilág iránti szeretet felébresztésére és éb-
rentartására felhasználtuk a megfelelô tantárgyakat és szaktárgyi ki-
rándulásokat. A „Madarak és fák napjá”-nak megtartására a május
5-i kirándulást állítottuk be, amelyen Bezsó Katalin tanár ismertette
a madarak és fák jelentôségét.

h) A folyó tanévben megindult a növendékeink légoltalmi kikép-
zése is. A légoltalmi ismereteket részben a testgyakorlási, részben
pedig a vegytani órákon nyújtottuk.

7) Tanulmányi kirándulások. Okt. hó 3-án félnapos kirándulást
rendeztünk a község határában lévô Naphegyre. Célja: ôszi termé-
sek gyûjtése. A kiránduláson résztvett 2 kísérô tanár és 43 tanuló.
Március 6-án félnapos kirándulásra vezette növendékeket a termé-
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szetrajz tanára egy kísérô tanár társaságában a budaörsi
Farkashegyre. Célja a növények gyûjtése. Résztvett 32 tanuló. – Má-
jus hó 6-án tartottuk meg a „Madarak és fák napjá”-t. 4 vezetôtanár
és 90 tanuló jelenlétében a budaörsi Naphegyen, abból a célból,
hogy növendékeink szélesebb körû növény- és állatvédelmi, termé-
szetrajzi ismeretekre tegyenek szert.

8) Jelentés az ifjúsági egyesületekrôl.
a) Ifjúsági önképzôkör.
Az önképzôkör tanárelnöke, Fodor János, az alábbiakban közli
évi beszámolóját:
Az 1937/38. tanévben nyílt meg iskolánkban a IV. osztály és így

folyó tanévben alakult meg a „Széchenyi István gróf” önképzôkör.
Tagjai a III. és IV. oszt. tanulói. Az alapszabályoknak megfelelôen a
kört az alábbi tisztikar vezette: Ifjúsági elnök: id. Ruckmich János IV.
o. t., ifjúsági alelnök: Stammler Ferenc IV. o. t., titkár: Hartmayer Jó-
zsef IV. o. t., helyettese : Feldhoffer András IV. o. t., jegyzôk:
Feldhoffer Lipót, és Siklósi István IV. o. t., könyvtáros: Hernádi Ká-
roly IV. o. t., helyettesek: Deigner Antal és Winkler János III. o., t.,
lapkezelôk: Zsemla András és Wéber Péter III. o t.

Az önképzôkör hetenként egyórás gyûléseket tartott. Az okt. 6-i,
a márc. 15-i és az évzáró ünnepélyt szintén a kör rendezte, gazdag
és tanulságos mûsorral. Az okt. 6.-i ünnepi beszédet id. Ruckmich
János, a kör ifjúsági elnöke mondta, a márc. 15-i ünnepségen
Feldboffer András titkárhelyettes beszélt.

A tanulók lelkes és eredményes munkát végeztek. A gyûléseken
változatos tárgykörû és tartalmas elôadások hangzottak el. Szavala-
tokkal, önálló munkákkal többen kitûntek. Gyakoriak a zeneszámok.
Sokan szerepeltek kézimunkával: magyaros díszítésû tárgyakkal és
tréfás játékokkal. Az elôadásokat követô bírálatok kapcsán igyekez-
tünk növendékeinket megértésre és tárgyilagosságra szoktatni Itt ta-
nulták meg növendékeink a tárgyilagos és jogos bírálat elôtti meghaj-
lást, szert tettek fellépésre és magatartásra, de a bírálatokkal szem-



beni önvédelemre is. Szükségesnek és így helyesnek véltük, ezért he-
lyet adtunk a megfelelô keretek között mozgó vitának.

Dicséret illeti meg a kör tisztikarát, de minden tagját is. Törekvé-
sük, ügybuzgalmuk, munkaszeretetük ernyedetlen. A nagy cél haj-
totta ôket.

Azt hisszük, a legnagyobb magyar szellemében hûségesen sá-
fárkodtunk.

b) Sportkör.
A sportkör megalakítása alól a 93.173/1938. VII. 2. sz. miniszteri

rendelettel felmentést kaptunk. A következô iskolai év elején azon-
ban meg fogjuk szervezni.

9) Iskolai ünnepélyek és megemlékezések.
Október 6- án gyászistentiszteleten vettünk részt, utána ünnepély

volt az aradi vértanuk emlékére. Ünnepélyünk mûsora a következô
volt: 1. Hiszekegy. Énekelte az ifj. énekkar. 2. Vályi N. G.: Október 6.
Szavalta: Feldhoffer András IV. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondta: id.
Ruckmich János IV. o. t. 4. Tóth Kálmán: Kik voltak a honvédek? Sza-
valta: Wéber Péter III. o. t. 5. Sebestyén B.: Október 6. Felolvasta:
Hartmayer I. IV. o. t., 6. Rákóczi kesergôje. Hej Rákóczi. Gyönge vio-
lának. Elôadták klarinéton: Hernádi K. és Herczog A. IV. o. t., 7. Vályi:
Hogyha dicsô szobrot láttok. Szavalta: Falusi János II. o. t. 8. Himnusz.
Énekelte az ifj. énekkar .

Március 15-én hazafias ünnepélyt rendeztünk az 1848. szabad-
ságharc emlékére, amelynek mûsora a következô volt: 1. Hiszekegy.
Énekelte az ifj. énekkar. 2. Petôfi: Nemzeti dal. Szavalta: Müller Ist-
ván II. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondta: Feldhoffer András IV. o. t.
4. Egy gondolat bánt engemet. Szavalta: Hernádi Károly IV. o. t.
5. Ima a hazáért. Énekelte az ifj. énekkar. 6. Az 1848/49. évi szabad-
ságharc története. Felolvasta: Herczog A. IV. o. t. 7. Tóth K.: Kik vol-
tak a honvédek? Szavalta: Weber III. o. t. 8, Himnusz. Énekelte az ifj.
énekkar.
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Június 5-én tartottuk tornaünnepélyünket a következô mûsorral:
1. Felvonulás. 2. Himnusz. 3. Szabadgyakorlatok. 4. Testnevelési
anyag. 5. Játékok. 6. Atlétikai számok. 7. Gúlák. 8. Hiszekegy.

Az ünnepélyen valamint az elôzô napokon lebonyolított verseny-
számok eredményei:

a) Súlylökés: IV. oszt. 1. Pfundt Jakab (8 m.), 2. Kruck János,
3. Hernádi Károly; III. oszt.: 1. Lueff Károly (7,6 m.), 2. Frank

József, 3. Killi József. II.oszt. 1. Párkányi Ferenc (5,9 m), 2. Falusi Já-
nos 3. Zengl Antal. I. oszt. 1. Kruck Mátyás (6,15 m ), 2. Schmidt Ist-
ván 3. Czeisz A.

b) 60 m síkfutás: 1. Kruck Mátyás I. o. t., 2. Vrana József II. o. t.,
3. Schmidt István I. o. t.

c) 80 m síkfutás: 1. Pfundt Jakab IV. o. t., 2. Kruck János IV. o. t.,
3. Hernádi Károly IV. o. t.

d) Staféta: 1. I-II. oszt. csapata (gyôztes a II. oszt. csapata)
2. III-IV. ” ” (    ” IV. ” ” )

Június 19-én évzáró ünnepély. Növendékeinkkel hálaadó istentisz-
teleten vettünk részt. Utána megtartottuk évzáró ünnepélyünket a kö-
vetkezô mûsorral: 1. Hiszekegy… Énekelte az ifj. énekkar. 2. Végvári:
Eredj ha tudsz… Szavalta: Braun Jakab III, o. t. 3. Erdélyi-Huber: Nem-
zeti Zászló. Énekelte az ifj. énekkar. 4. Az önképzôkör ifj. elnöke bú-
csúzik a tanári kartól és az ifjúságtól. 5. A IV. oszt. fônöke válasza.
6. Frank János búcsúbeszéde a negyedik osztályhoz. 7. Bartók-
Szögedi: Tavasz. Énekelte az ifj. énekkar. 8. Szathmáry: Mi nem feled-
hetünk. Szavalta: Lueff Károly III. o. t. 9. Igazgató záróbeszéde, év vé-
gi jutalmak kiosztása. 10. Himnusz. Énekelte az ifj. énekkar.

Október 16-án a finn-ugor testvériség ünnepén megemlékeztünk
a finn-ugor összetartásról.

Október 30-án a takarékossági napot ismertettük, amely alkalom-
mal felhívtuk a figyelmet erényére és jelentôségére. A takarékosságot,
mint nemzeti és hazafias kötelességet állítottuk tanulóink elé.

December 6-án, a Kormányzó Úr neve napján szentmisén vet-
tünk részt.



December 10-én a limanovai hôsökrôl emlékeztünk meg.
Május hó elsô hetében megemlékeztünk az anya hivatásáról és

a gyermekek anyaszeretetérôl. (Anyák napja).
Május 29-én a község által rendezett „Hôsök emlékünnepén” vet-

tünk részt.
Június 3-án a „Magyar Könyvnap” jelentôségét méltattuk és fel-

keltettük növendékeink lelkében a magyar könyvek szeretetét és
pártolását.

Június 4-én a gyászos emlékezetû trianoni békét véstük növen-
dékeink szívébe.

10) Egészségi állapot. Az iskola egészségügyi állapota a lefolyt
tanévben is általában kedvezô volt. A megbetegedések túlnyomó ré-
sze kisebb hûlések eredményeként nyilvánult meg. Fertôzô bánta-
lom, súlyosabb baleset nem fordult elô. Haláleset nem volt.

November 26-án és december 13-án tartott iskolánkban dr. Sar-
lós Mihály községi orvos úr szem- és általános egészségügyi vizs-
gálatot.

11) Hivatalos iskolalátogatás. Iskolánk tanulmányi felügyelôje,
dr. Leidenfrost Gyula fôisk. r. egy. m. tanár úr. Márc. 18-án és 19-én
látogatta meg iskolánkat Siklaki István polg. isk. tanulmányi felügye-
lô úr. Meghallgatta a tanárok elôadásait, megfigyelte a tanulók elô-
menetelét, írásbeli munkálataikat és megvizsgálta az iskola ügyke-
zelését. A látogatást befejezô értekezleten mondotta el szerzett ta-
pasztalatait, és sok olyan útmutatással szolgált, ami az iskola jövô
munkásságában igen nagy értékkel érvényesülhet.

A június hó 10., 11., 13. és 14-én megtartott év végi nyilvános
összefoglalásokon Siklaki István tanulmányi felügyelô úr elnökölt.

12) Filmoktatás. Az 1937/38. tanév iskolánk filmoktatásának el-
sô éve. 1937. szeptember hó 30-án vettük át az iskola részére kiutalt
TERTA vetítôgépet. A vetítô filmoktatás október havában indult meg
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s május végéig tartott. A tanév folyamán 18 földrajzi, 4 történelmi, 9
természetrajzi, 1 néprajzi, 4 vegytani, 1 egészségtani és 1 fizikai film
került bemutatásra.

A film kitûnô eszköznek bizonyult az érdeklôdés felkeltésére a
figyelem összpontosításra, a már szerzett ismeretek rögzítésére.

Fokozatosan tágítják a tanuló látókörét, javítják elképzelô képes-
ségét, erôsítik valóságérzékét.

13) Az iskolai év befejezése. Iskolai évünket az 1896/1937. eln.
sz. miniszteri rendelet értelmében fejeztük be. Június hó 7-én volt
utolsó tanítási napunk. Június 9-én volt a róm. kath. és június 8-án a
református vallású tanulók hittanvizsgálata. A nyilvános összefogla-
lásokat június 10-14-ig tartottuk meg Siklaki István tanulmányi fel-
ügyelô úr elnökletével. Az összefoglalások ideje alatt rajz és kézi-
munka-kiállítást rendeztünk. Június 5-én volt iskolánk tornaünnepé-
lye, 19-én ünnepélyes. „Te Deum”, záróünnepély, bizonyítványok és
jutalmak kiosztása.

14) Jutalmazások, adományok.
a) Jeles elômenetelük, példás magaviseletük és szorgalmuk elis-

meréseként könyvjutalomban részesültek :
I. osztályból: Csulits István , Szabó József és Winkler János,
II. osztályból: Müller István és Suhai Ferenc;
III, osztályból: Deigner Antal és Frank János;
lV . osztályból: Hartmayer Józset.
b) Példás önképzôköri munkásságukért könyvjutalomban része-

sültek: id. Ruckmich János és Pfundt Jakab IV. o. tanulók. Tanárelnö-
ki dicséretben részesültek: Breier József, Hartmayer József, Herná-
di Károly, Kruck János és ifj. Ruckmich János IV. o. tanulók.

15) Pályázati eredmények. Az „Ifjú Polgárok Lapja” által rende-
zett versenyeken iskolánk is részt vett a következô eredménnyel:

a) helyesírási versenyen (1936/37. tanévben, pótlás): Rajtsits



Nándor I. o. t. bronzérmet és oklevelet, id. Ruckmich János III. o. t.
oklevelet és könyvet, Feldhoffer János III. o. t. Hartmayer Antal II. o.
t., Hartmayer József III. o. t., Geszler Pál II. o. t., Winkler János II. o.
t. és Zsemla András II. o. t. oklevelet nyert.

b) „Küzdelem a bolsevizmus ellen” c. pályázaton id. Ruckmich Já-
nos IV. o. t. könyvet és dicsérô iratot nyert.

c) „Harcolhat-e eredményesen a pusztító népbetegségek ellen
egy polgári iskolai tanuló” c. pályázaton Feldhoffer András IV. o. t.
1 kg. mosdószappant és dicsérô iratot nyert.

d) Kézimunka pályázaton Czeisz Ferenc III. o. t. emlékérmet és
oklevelet, Ertl János IV. o. t. Winkler János III. o. t. és Zsemla András
III. o. t. könyvet és oklevelet nyert.

e) Rajzpályázaton Hartmayer József IV. o. t. emlékérmet és okle-
velet, Hernádi Károly IV. o. t. oklevelet nyert.

f) Számtani pályázaton iskolánk 290 pontot kapott.

16) Az iskola segélyezése. Intézetünk magániskola lévén a tan-
díjakból tartja fenn magát, ami azonban az iskola összes kiadásai-
nak fedezésére igen csekélynek bizonyul. Iskolánk dologi kiadásai-
nak fedezésére Budaörs nagyközség áldozatkész képviselô testüle-
te évi 400 pengôvel járult hozzá.

Hálás köszönettel emlékezünk meg a község nemes áldozat-
készségérôl.

17) Egész éven át egy órát sem mulasztottak.
I. osztályból: Csulits István, Gschöpf János és Poschik Ferenc.
II. Vrana József.
III. Frank Antal és Wéber János,
IV. Breier János, Breier József és Hartmayer József.
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III.
SZERTÁRAK GYARAPODÁSA

Az 1937/38. tanévben könyvtáraink és szertáraink az alább felsorolt
beszerzésekkel gyarapodtak.

A) Könyvtárak.
1) Tanári könyvtár.
A) Könyvek.
a) pedagógiai mû – 4; b) magyar nyelvészeti és irodalmi mû – 10;

c) német nyelvészeti és irodalmi mû – 3; d) történelmi, földrajzi és
néprajzi mû – 6; e) természettudományi mû – 7; f) jogi és közgazda-
sági mû – 2; g) tankönyv – 34;

h) egyéb – 22. Gyarapodás: 88 kötet 174.50 P értékben.
B) Folyóiratok.
Járattuk a Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlönyt, a Hivatalos

Közlönyt és a Magyar Róna c. folyóiratot. Gyarapodás: 2 kötet és 10
füzet ] 6.40 P értékben.

2) Ifjúsági könyvtár.
Gyarapodás: 57 kötet 99.34 P értékben.

B) Szertárak.
1) Bútorzat és egyéb házi felszerelés. 4 drb. iskolapad, 1 drb. kré-

ta és szivacstartó, 1 drb. tintatartó, 1 asztal, 1 szék, 1 drb. V. K. M.
oktatófilm vetítôgép, 1 drb. elôtét ellenállás, 2 drb. filmorsó, 1 .drb:
huzat, 1 drb. csavarhúzó, 1 drb. olajozó, 1 drb. 35-ös objektív .2 drb
vetítôlámpa, 2 drb. biztosíték, 1 drb. csatl. kábel. Gyarapodás: 21 drb.
787.50 P értékben.

2) Földrajzi felszerelés. Gyarapodás nem volt.
3) Történelmi felszerelés. Gyarapodás nem volt.
4) Mennyiségtani felszerelés. Gyarapodás nem volt.
5) Természetrajzi felszerelés. 1 drb. széncinke, 1 drb. stiglic, 1 drb.
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sündisznó, 1 csiga-és kagyl6héjgyüjtemény (90 drb.). Gyarapodás;
4 drb. 44 P értékben.

6) Mezôgazdaságtani felszerelés. Gombabetegségek leküzdésé-
re szolgáló szerek, különbözô állati tápszerkészítmények, vetômag-
csávázó szerek, permetezôszerek (üvegekben és dobozokban).
Gyarapodás: 29 drb. 27. 58 P értékben.

7) Fizikai felszerelés. 2 drb. B. T. 165. sz. telepáramú falitelefon
készülék 1-1 hallgatóval. Gyarapodás: 2 drb. 40 P értékben.

8) Kézimunka felszerelés. 1 drb. vésô, 1 drb. párkánygyalu. Gya-
rapodás: 2 drb. 3.30 P értékben.

9) Nyilvántartási naplók. Gyarapodás: 9. drb. 31.10 P. értékben.
10) Ásvány- és vegytani felszerelés. 11 drb. ásványtani szek-

rény, 91 drb. ásvány, 48 drb. különbözô só (üvegekben), 29 drb.
vegyszer (üvegekben), üveggyártási nyersanyagok, üveggyártási
gyûjtemény (nyersanyagok, gyártási fokozatok, kész gyártmányok),
porcelángyártási gyûjtemény (nyersanyagok, gyártási fokozatok
kész gyártmányok) ólom-és óngyártmányok gyûjteménye, szénter-
mékek gyûjteménye gázgyártási termékek gyûjteménye, szappan-
gyártási gyûjtemény (nyersanyagok, kész gyártmányok), bôrgyûjte-
mény. Gyarapodás: 387 drb. 382.90 P értékben.

IV.
A TANULÓK NÉVSORA

I. osztály
Osztályfônök: BÖRÖCZKY GYULA

1. Brath István
Czeisz Antal
Csulits István
Frank András

5. Fleischmann Ferenc
Gschöpf János
Hauser György
Herczog Mátyás



II. osztály
Osztályfônök: ERÔS KATALIN
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Konrád István
10. Kruck Mátyás

Párkányi József
Paulik Pál
Poschik Ferenc
Riedl János

15. Róth Antal
Schmidt István
Starcz Ferenc
Steiner János
Szabó József

20. Tóth Mátyás
Treier István
Vrana Károly
Wendler András
Winkler János

25. Wittinger Antal
Ujvárossy Vilmos

27. Zirkelbach János

Kimaradt: Ritter József
Összesen: 27.

1. Bittler Alajos
Breier Mihály
Eberhardt András
Erôdi János

5. Falusi János
Höfler István
Holl József
Kimmel József
Klébert Ferenc

10. Knapp János
Krizsánovits Ferenc
Michelberger Antal

Müller István
Párkányi Ferenc

15. Posch József
Proch József
Rajtsits Nándor
Richtscheid Antal
Schmidt András
Suhai Perenc
Vrana József
Wendler Gergely

23. Zengl Antal
Összesen: 23.
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III. osztály
Osztályfônök: FODOR JÁNOS

IV. osztály
Oszlályfônök: BEZSÓ KATALIN

1. Breier János
Breier József
Czinszki Ferenc
Domanits András

5. Ertl János
Feldhoffer András
Feldhoffer Lipót
Fültz Pál
Hartmayer József

10. Herczog András
Hernádi Karoly

Huber Pál
Kruck János
Pfundt Jakab

15. id. Ruckmich János
ifj. Ruckmich János
Siklósi István
Stammler Ferenc
Wendler József

20. Winkler György

Összesen: 20.

1. Bauer József
Beigelbeck Rókus
Braun Jakab
Czeisz Ferenc

5. Czeisz János
Csulits János
Deigner Antal
Feldhoffer János
Fischer Antal

10. Fischer József
Frank Antal
Frank János
Frank József

Hafner János
15. Huber Rudoff

Killi József
Lueff Károly
Ritter István
Ritter János

20. Troll Gyula
Weber János
Weber Péter
Winkler János

24. Zsemla András
Kimaradt: Ritter János
Összesen: 24.
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f) Az iskolaépületre vonatkozó kimutatás.
Iskolánk bérelt épületben van elhelyezve. A tanulók jelenlegi lét-

számának befogadására megfelel ugyan, de ha a létszám gyarapod-
na, alig lesz képes befogadni a tanulókat.

1. A tantermek száma 4, alapterületük 22 m2, 26 m2, 27 m2,
27 m2.

2. Egyéb helyiségek; 1 tanári szoba (alapterülete 17 m2) és
2 szertárhelyiség (alapterületük 11 m2, 10 m2).

3. Az iskolai udvar a tornaórák megtartására is alkalmas területe
522 m2.

4. Az iskola épülete kizárólag az iskola rendelkezésére áll, egyéb
intézmény céljaira nem engedtük át.

VI.
A JÖVÔ ISKOLAI ÉVRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

1) Beíratások. A következô tanévre a tanulók beíratását és fel-
vételét június 20-án és 26-án végezzük. Ezen a helyen is felhívom a
szülôk figyelmét arra, hogy e két nap valamelyikén okvetlenül íras-
sák be gyermekeiket, mert csak korlátolt számban veszünk fel tanu-
lókat. Beiratkozni lehet mind a négy osztályba.

A pótbeíratásokat szeptember 1-én és 2-án tartjuk meg.

A polgári iskola I. osztályába csak az a tanuló iratkozhat be, aki:
a) 9. életévét betöltötte és
b) az elemi iskola IV. osztályát sikerrel elvégezte.

A polgári iskola magasabb osztályaiba beiratkozhatnak:
a) akik a polgári iskola alsóbb osztályát sikerrel elvégezték.
b) a gimnázium növendékei, ha a tanév elején sikeres.



Tanterv különbözeti vizsgálatot tesznek.
2) A tanulók által fizetendô díjak. A beíratás alkalmával beíra-

tási díj címén 10 P fizetendô. A tandíj tíz egyenlô részletben fizethe-
tô, havonként 10 pengô.

3) Javítóvizsgálatok. Azok a tanulók, akik 1 vagy 2 tantárgyból
(éneket és tornát nem számítva) kaptak elégtelen osztályzatot javí-
tóvizsgálatot tehetnek. E vizsgálatra jelentkezôk kötelesek bizonyít-
ványukat legkésôbb augusztus 15-ig az igazgatóságnál benyújtani.
A javítóvizsgálatokat szeptember 2-án tartjuk meg. E vizsgálatok díj-
mentesek.

4) Pótlóvizsgálatok. A pótlóvizsgálatokat szept. 2-án tartjuk meg.

5) Különbözeti vizsgálatok. Azok a gimnáziumi tanulók, akik
polgári iskolában akarják folytatni tanulmányaikat, különbözeti vizs-
gálatot kötelesek tenni. E vizsgálat engedélyezéséért a Kir. Fôigaz-
gatósághoz kell folyamodni, s e kérést a legkésôbb aug. 15-ig az is-
kola igazgatóságának benyújtani. A különbözeti vizsgálatokat szept.
2-án tartjuk meg. Ezen vizsgálatok elôkészülésére vonatkozólag az
iskola igazgatója ad részletes felvilágosítást 

6) Felmentések. A testgyakorlás, rajz finomabb kivitele és az
ének technikai részének tanulása alól felmentést kérô tanulók szept.
5-ig nyújthatják be folyamodványukat az iskola igazgatójánál. A fel-
mentés csak egy iskolai évre szól.

7) Rendkívüli tárgyként, kellô számú jelentkezô esetén szép- és
díszítôírást fogunk tanítani a következô tanévben. A tanfolyam díját
a jelentkezôk számához mérten késôbb állapítjuk meg.

8) Hivatalos órák a szünidôben. A nagyszünidôben hetenként
egyszer van hivatalos óra: szerdán de. 8-12-ig az iskola helyiségé-
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ben (Budapesti út 72. sz. alatt). Bármilyen polgári iskolai ügyben szí-
vesen adunk felvilágosítást és tanácsot.

9) Az iskolai év megnyitása. Az 1938/39. tanév szept. hó 3-án
reggel ½ 8 órakor tartandó istentisztelettel kezdôdik. Minden beirt ta-
nuló 7 órakor köteles az iskolában megjelenni. Rendes tanítás kez-
dete szept. 4-én reggel 8 órakor.

AZ 1938/39. TANÉVBEN 
HASZNÁLANDÓ TANKÖNYVEK JEGYZÉKE

I. osztály
Róm. Kat. Nagy-Katekizmus.
Vitéz Sághelyi–Reöthy: Magyar olvasókönyv I. o. számára. 8. kiadás.
Vitéz Sághelyi–Reöthy: Magyar nyelvtan I. o. számára. 9. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv I. o. számára. 2. kiadás.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz I. o. számára.
Stéger Tix: Számtan és mértan.
Greguss: Az állatok és növények életmódja. 2. kiadás.
Jaszovszky–Barna: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 3. kiadás.
II. osztály
Róm. Kat. Nagy-Katekizmus.
vitéz Sághelyi–Reöthy:. Magyar olvasókönyv II. o.számára.
5. kiadás.
Vitéz Sághelyi–Reöthy: Magyar nyelvtan II. o. 7.kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv II. o. számára. 2. kiadás.
Gombos F. Albin: Történelmi olvasmányo.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Steger Tix: Számtan mértan.



Greguss: Az állatok és növények életmódja. 2. kiadás.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek. 2. kiadás.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás.

III. osztály
Aubermann: Szertartástan. 18. kiadás.
Vitéz Sághelyi–Reöthy: Stilisztika és verstan. 5. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv III. o. számára. 2. kiadás.
Rákosy: A magyar nemzet története.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Steger Tix: Számtan és mértan.
Langer–Loschdorfer: Fizika.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás.

IV. osztály
Aubermann: Szertartástan. 18. kiadás.
SágheIyi–Reöthy: Költészettan és irodalom. 6. kiadás.
Lux–Lux: Német nyelvkönyv.
Rákosy: A magyar nemzet története.
Ispánovits–Tóth Kurucz: Földrajz.
Steger–Tix: Számtan–mértan és könyvviteltan.
Jaszovszky: Ásványtan és vegytan.
Vitos–Jaszovszky: Élet-és egészségtani-ismeretek.
Kádár–Maróthy: Közgazdasági és jogi ismeretek. 2. kiadás.
Jaszovszky: Mezôgazdasági és ipari ismeretek.
Tiboldi: Énekiskola. 2. kiadás.

Segédkönyvek (használhatók mind a 4 osztályban):
a) Cholnoky: Polgári iskolai atlasz.
b) A magyar helyesírás szabályai. (4250-1922. eln. Sz.. VKM, rend.)
c) Arany: Toldi (csak III. osztályban)
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A polgári iskola elsô évfolyamos tanulói az 1937/38. tanévben, egyik nevelôjükkel

A polgári iskola egyensapkáján az iskola jelvénye látható. 
Mindkét kép Róth Antal szívességébôl
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BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET

A BUDAÖRSI NYILVÁNOSJOGÚ 
MAGÁN POLGÁR FIÚISKOLA

ÉVKÖNYVE

AZ 1942/43. ISKOLAI ÉVRÔL.

AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK IX. ÉVE

Szerkesztette:
WÉBER MIHÁLY

igazgató

BUDAÖRS, 1943
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA

BUDAÖRS, BUDAPESTI ÚT 72.
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AZ 1942. ISKOLAI ÉV TÖRTÉNETE

Az 1942/43. tanévvel iskolánk fennállásának kilencedik évét töltötte
be, amelyrôl a következô fontosabb adatokat közölhetjük:

1) JAVÍTÓ-, PÓTLÓ-, FELVÉTELI- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁ-
LATOK.

Szeptember hó 5-én 5 tanuló tett sikeres javító vizsgálatot. 1 ta-
nuló az elemi isk. V. o.-ból, egy pedig az elemi isk. VII. o.-ból tett si-
keres felvételi vizsgálatot. Mindkét tanuló a II. o. ba vétetett fel.

2) BEIRATÁSOK. A rendes beíratások jún. 26-án és 27-én voltak, a
pótbeíratásokat szeptember 7-én tartottuk. Beiratkozott 149 tanuló.

3) A TANÉV MEGNYITÁSA. Az iskolai évet szept. 9-én nyitottuk
meg. A tanulóifjúság „Veni Sancte”-n vett részt. Utána lelkesítettük
növendékeinket a nemzeti zászló fokozott tiszteletére és figyelmez-
tettük ôket a magyar ipar pártolásának fontosságára. Felhívtuk fi-
gyelmüket a munka értékére, kitartó szorgalomra, példás, erkölcsös
és hazafias magaviseletre buzdítottuk ôket. Végül ismertettük az is-
kola rendtartási szabályait.

4) FELMENTÉSEK. Igazgató felmentett a testgyakorlás alól 4 ta-
nulót az egész tanévre, 1 tanulót a mezôgazdasági gyakorlatok és a
rajz finomabb kivitele alól.

5) Tandíjmentesség. Az iskola fenntartója a község anyagi támo-
gatása fejében 5 tanulót tandíjmentességben részesített. Több tanu-
ló kedvezményt kapott.

6) A TANÁRI TESTÜLET SZEMÉLYI VÁLTOZÁSAI. Nov. 6-án tá-
vozott iskolánkból Izsák Judit tanár, aki egy szfôvárosi polg. leányis-
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kolához kapott beosztást. Helyét nov. 17-én Mészáros Gabriella okl.
polg. isk. tanár foglalta el. Jan. 31-én lemondott állásáról Bottyán Ol-
ga tanár, aki a kolozsvári Tud. Egyetemen tanársegédi állást vállalt.
Helyét Hortay Alice okl. polg. isk. tanárral töltöttük be márc. 1-én, aki
azonban már márc. 15-én a szfôváros szolgálatába lépett. Helyét
Bundy Lívia és Rusvai Erzsébet tanárjelöltek foglalták el.

7) AZ ISKOLA TANULMÁNYI ÉS FELVÉTELI ÜGYEI.
a) Értekezletek. A tanári testület és az iskola tanulmányi és neve-

lési ügyeit az értekezleteken tárgyalta. A tanév folyamán 1 alakuló,
2 módszeres, 2 ellenôrzô, 2 osztályozó, 2 nevelési tárgyú, 1 rendkí-
vüli és 1 záró értekezletet tartottunk.

b) A tanári kar tanítói és nevelôi munkája. Tanításunk, nevelésünk fo-
lyamán mindig az a cél lebegett szemünk elôtt, hogy a hazának és a tár-
sadalomnak vallásos, hazafias, erkölcsös és tanult polgárokat neveljünk.

c) Rendkívüli tárgyakat nem tanítottunk.
d) Hazafias nevelés. A hazafias nevelésre igen nagy súlyt helyez-

tünk. A most folyó harcokkal kapcsolatban többször méltattuk a ma-
gyar honvéd bátorságát, vitézségét és páratlan teljesítôképességét.
Kiemeltük a bolsevizmus elleni harc nagy jelentôségét magyar nem-
zeti és európai szempontból.

e) Valláserkölcsi nevelés. Nagy gondot fordítottunk tanulóink val-
lásos hitének ápolására. Növendékeink 4-szer járultak a szentgyó-
nás-és áldozáshoz, vasár-és ünnepnapokon pedig tanári felügyelet
mellett vettek részt a szentmisén. Húsvét elôtt Lovas István s. lel-
kész 2 napos lelkigyakorlatot tartott növendékeinknek.

f) A testnevelés terén a testi erônek céltudatos irányban való fej-
lesztésére, az akaraterô fokozására és az engedelmességre való
nevelésre törekedtünk.

g) A tanulók magaviselete, szorgalma és elômenetele.
A magaviselet általában kielégítô volt. Nagyobb rendellenesség

nem fordult elô. A szorgalom szintén megfelelô volt. A tanulmányi
eredményt statisztikai kimutatásokban foglaltuk elô.



h) Szülôi értekezletek. A szülôi ház és iskola egységes eljárásának
biztosítására 2 értekezletet tartottunk. Az értekezleteken a következôk-
rôl tájékoztattuk a szülôket: 1. „Szülô és iskola.” „A jólnevelt gyermek.”
II. „Helyes tanulási mód.” „Mit olvasson a tanuló?” „Pályaválasztás.”

i) A magyar ipar pártolása. Ennek fontosságát különös gonddal
iparkodtunk a tanulók lelkébe mélyíteni. Idegen gyártmányú eszkö-
zök használatát eltiltottuk.

j) Állat-és növényvédelem. Az állat és növényvilág iránti szeretet
felébresztésére felhasználtuk a megfelelô tantárgyakat. A tanév
megrövidítése miatt tervbe vett „Madarak és Fák napjá”-t nem tud-
tuk megtartani.

k) Az alkohol és nikotin káros hatására szintén több alkalommal
felhívtuk tanulóink figyelmét.

l) Légoltalom. A légoltalmi ismereteket részben a vegytani órákon
nyújtottuk.

m) Filmoktatás. Nevelô és oktató munkánk színvonalának emelé-
sére a tanév folyamán 32 oktatófilmet vetítettünk le. A filmoktatással
a tanítást szemléletesebbé és könnyebben érthetôvé tettük.

8) KIRÁNDULÁSOK. A karácsonyi rendkívüli szünet, valamint a
tanév korábbi befejezése miatt megrövidített tanulmányi idôbe az
idei tanévben a tervezetben felvett kirándulásokat nem tudtuk beik-
tatni.

9) IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.
a) Ifjúsági önképzôkör. Az önképzôkör kéthetenként tartott gyû-

lést. A hazafias ünnepélyeket szintén a kör rendezte. A tanulók ered-
ményes munkát végeztek. Változatos elôadások hangzottak el. Né-
hány ügyes, saját költésû verssel is szerepeltek. Az elôadások után
következô bírálatokkal igyekeztünk a tanulókat tárgyilagosságra
szorítani.

b) Sportkör. Az idei tanévben a sportkör a nmélt. Vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium 241.909)1942. sz. engedélye alapján szünetelt.
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10) ISKOLAI ÜNNEPÉLYEK. Október 6-án nemzeti gyászunkról
emlékeztünk meg. Márc. 15-én a szabadságharc emlékének hódol-
tunk. Október közepén megemlékeztünk a finn-ugor összetartásról,
a hó végén pedig a takarékossági napot méltattuk. Dec. 6-án a Kor-
mányzó Úr neve napján szentmisén vettünk részt. 10-én a limanovai
hôsökrôl emlékeztünk meg. Május hó elsô hetében felhívtuk a tanu-
lók figyelmét az Anyák napjára, utolsó vasárnapján a község által
rendezett „Hôsök emlékünnepén” vettünk részt.

11) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT. Növendékeink egészségi állapota
kielégítô volt. Súlyosabb betegségek nem fordultak elô.

12) JUTALMAZÁSOK. Kitûnô és jeles elômenetelû tanulóink a
bizonyítványok kiosztásával egyidejûleg könyvjutalomban részesül-
tek. A tanulók jutalmazására az Egyet. Nyomda 5, a Franklin Társu-
lat 4 db könyvet juttatott iskolánknak.

13) AZ ISKOLAI ÉV BEFEJEZÉSE. Jún. 2-án volt az utolsó ta-
nítási napunk. Az összefoglalásokat jún. 4-8-ig tartottuk meg. Jún.
11-én zártuk a tanévet.

II.
A TANÁRI TESTÜLET ÉS MUNKAKÖRE.

1. Wéber Mihály igazgató. Okl. polg. isk. tanár (magyar- tört.-
német). Okl. közgazda. Tanította a köv. tárgyakat: Számtan IV. o. –3
ó. és kézimunka IV. o. – 1 ó. Heti óraszáma: 4. Szolg. Éveinek szá-
ma: 20, ennél az iskolánál 9.

2. Bató Géza, óraadó. Okl. tanító. Tanította a köv. tárgyakat: ének
I-IV.o. – 4 ó., torna I-IV. o. – 5 ó. és karének I-IV. o. – 1 ó. Heti óra-



száma: 10. szolg. éveinek száma: 15, ennél az iskolánál 1 év és
3 hónap.

3. Bottyán Olga h. tanár. 1943. jan. 31-én távozott.
4. Izsák Judith, h. tanár. 1942. nov. 6-án távozott.
5. Bundy Lívia óraadó. Termr.-földr.-vegytan szakos polg. isk. ta-

nárjelölt. Tanította a köv. tárgyakat: történelem III-IV. o. – 6 ó., szám-
tan II.o. – 4 ó. mezôg. tan. III. o. – 1 ó., honv. ism. II.o. – 1 ó. heti óra-
száma: 12. Mûködésének kezdete: 1943. márc. 1.

6. Lueff Erzsébet h. tanár. Okl. el. Isk. tanító. Tanította a köv. tár-
gyakat: német I-IV.o. – 8 ó., rajz I-IV. o. – 10 ó., kézimunka I-III.o. – 3
ó., mezôg. gyak. I-II.o. – 2 ó. Oszt. Fôn. óra II. o. – 1 ó. Heti óraszá-
ma 24. Szolg. éveinek száma 3, ennél az iskolánál.

7. Mészáros Gabriella h. tanár. Okl. polg. isk. tanár. (magyar-
tört.) Tanította a köv. tárgyakat: magyar I-IV. o. – 16 ó., történelem II.
o – 2 ó., közg. tan. IV. o. – 1 ó., honv. ism. I. III-IV.o – 3 ó. Oszt. Fôn.
Óra III. o. – 1 ó. Az önképzôkör vezetôje. Heti óraszáma 23. Szolg.
Éveinek száma 1, ennél az iskolánál.

8. Rusvai Erzsébet, óraadó. Számtan-fizika szakos p. isk. tanár-
jelölt. Tanította a köv. tárgyakat: számtan I. o. és III. o. – 8 ó., fizika III.
o. – 3 ó., oszt. fôn. óra I. o. – 1 ó. Heti óraszáma: 12. Mûködésének
kezdete: márc. 1.

9. Somogyvári Mihályné, h. tanár. Okl. polg. isk. tanár. (földr.-
term.rajz). Tanította a köv. tárgyakat: földr., egészségtan IV. o. – 2 ó.,
mezôg. tan. I-II. o. IV. o. – 3 ó., mezôg. gyak. III-IV. o., – 1 ó., Oszt.
fôn. óra IV. o. – 1 ó. Heti óraszáma 24. Szolg. éveinek száma 3, en-
nél az iskolánál.

10. Venczel Antal óraadó hitoktató. Tanította a r. k. hittant az
I–IV. o. ban. Heti óraszáma 6. Szolg. éveinek száma 5, ennél az
iskolánál 2.
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III.
A KÖNYVTÁRAK ÉS SZERTÁRAK GYARAPODÁSA

Az új Vagyonkezelési és Számviteli Utasítás alapján új leltári naplót
és leltárakat fektettünk fel dec. 31-én. A tavalyi állományhoz képest
a gyarapodás 101 db 110.68 P értékben.

IV.
FELETTES TANÜGYI HATÓSÁGOK

Vallás és közoktatásügyi miniszter: Szinyei Merse Jenô dr. A polgári
iskolai V. 4. ügyosztály fônöke: Damjanovich Lajos dr. miniszteri taná-
csos. Tankerületi királyi fôigazgató: Fodor Ferenc dr. egyet. nyilv. rk. ta-
nár. Szakelôadó: Leidenfrost Gyula dr. egyetemi m. fôisk. r. tanár. Isko-
lafenntartó: Wéber Mihály, okl. polg. isk. tanár, okl. közgazda.

V.
A TANULÓK NÉVSORA

I. osztály
Osztályfônök: Rusvai Erzsébet

1. Bader István
Bauer Antal
Bechtold Mátyás
Czinszky Imre

5. Czinszky Flórián
Daxhammer István
Eck András
Elsässer Ferenc
Elsässer György

10. Ertl János
Fallenbüchel József
Francz József

Feketics Lajos
Führinger Antal

15. Führinger József
Goschitz György
Geszler Ferenc
Grósz Antal
Hauser Imre

20. Hauser Jakab
Herzog Antal
Hermann Ferenc
Herwerth János
Huber János



II. osztály
Osztályfônök: Lueff Erzsébet
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25. Jung Pál
Kelemen Ferenc
K…   Antal
Kreisz János
Kreisz György

30. Kroo Tibor
Lutz János
Maier Richárd
Mann József
Niedermaier Mátyás

35. Osztfalk József
Pertl János
Pfiszterer József
Rack Antal

Róth Lôrinc
40. Rózsahegyi Márton

Szabó János
Szarka József
Schultz György
Starcz János

45. Tolnai Ágoston
Tolnai Ferenc
Vermesi János
Vermesi Ferenc
Weisz István

50. Wéber János

Létszám: 50.

1. Albecker János
Alpári Vendel
Alt Mátyás
Bakonyi Aladár

5. Bayer György
Bruckner Márton
Czeisz György
Czinszky Bernát
Czinszky József

10. Csulits Mátyás
Deigner András
Dörflinger András
Dörflinger Gyula
Ebner Lipót

15. Frank József
Galambos Antal
Galambos Ferenc
Gelmár Vendel
Geshcitz János

20. Geszler József
Grosz János
Gulrich Ferenc
Hauser Ferenc
Hutschneider József

25. Illy János
Joszt Lénárd
Lágler Ferenc
Láncz Gyula



219

III. osztály
Oszt. fônök: Mészáros Gabriella

Michelberger András
30. Pertl Flórián

Rabel András
Rajcsányi Sándor
Roth Ferenc
Schiffmann János

35. Szabadi János

Tafferner János
Tagscherer Ferenc
Tóth István

39. Treier Mátyás

Létszám: 39 fô
Kimaradt: Martin József

1. Albecker  Antal
Csendes Béla
Csik Lipót
Czeisz János

5. Daxhammer András
Daxhammer József
Ebner János
Ebner József
Führinger Jakab

10. Ganzmann János
Gulrich János
Heffner Béla
Herwerth György
Horváth János

15. Joosz Gergely
Konrád József
Konrád Mátyás
Kronavetter Mihály
Kummer András

20. Léber Ferenc
Molnár András
Molnár János

Pertl József
Reiter Károly

25. Ritter Mátyás
Rogits Béla
Schmidt János
Schmidt Mátyás
Sinkó Sándor

30. Strelli Jakab
Szattelberger József
Tafferner József
Treier Antal
Treier Péter

35. Tüskés Mátyás
Várhelyi József
Várhelyi Rudolf
Wéber András
Winkler József

40. Zirkelbach Ferenc

Létszám: 40 fô
Kimaradt: Wéber Jakab



IV. osztály
Oszt. fônök: Somogyvári Mihályné

VI. STATISZTIKA
A TANULÓK SZÁMA ÉS FONTOSABB ADATAI

1. Alt Mihály
Bittler János
Braun József
Daxhammer János

5. Dévényi Mátyás
Drixler József
Febrich Ernô
Führinger Ferenc
Herwerth Antal

10. Janositz János

Kreisz József
Kvincz András
Poschik Ede
Schilling József

15. Wasser János
Wéber János
Wéber József

18. Wendler Ferenc
Létszám: 18 fô
Kimaradt: Kuzsel Jakab

220

Részletadatok
Osztályok

Összesen
I. II. III. IV.

Beírt nyilvános tanuló 50 40 41 19 150

Osztályozott 50 39 40 18 147

Ezek közül ismétlô – – – – –

1932-ben született 20 – – – 20

1931-ben született 9 5 – – 14

1930-ban született 17 16 8 – 41

1929-ben született 4 10 17 2 33

1928-ban született – 8 10 9 27

1927-ben született – – 5 6 11

1926-ban született – – – 1 1
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Részletadatok Osztályok Összesen
I. II. III. IV.

Rom. kat. vallású 50 39 40 18 147

Magyar anyanyelvû 4 8 3 1 16

Német           ” 46 31 37 17 131

Csak magyarul beszél 3 3 1 – 140

Magyarul és németül tud 47 36 39 18 140

Kisbirtokos, kisbérlô 9 – 15 – 24

Kisbirtokos, napszámos 3 2 4 – 9

Egyéb önálló ôstermelô – 10 – 5 15

Földmívelési napszámos 2 – 1 – 3

Kisiparos, bányavállalk. 14 10 7 5 36

Egyéb ip.v.bány.s.szem. – 7 – 5 12

Ipari napszámos 14 1 2 – 17

Kiskereskedô 1 2 1 1 5

Egyéb ker.s.személyzet – – 4 1 5

Egyéb közl.s.szem. 1 3 1 – 5

Közhiv. v. más ért. alt. 1 2 1 1 5

Katona, csendôr, r.altiszt – – 4 – 4

Nyugdíjas altiszt 1 2 – – 3

Egyéb és ismeretl. fogl. 4 4

Az iskola székh.-n lakik 29 25 27 14 95

Pest megyében lakik 50 39 40 18 147

A bejárók közül:

Vasúton Törökbálintról 13 12 12 4 41
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Részletadatok
Osztályok

Összesen
I. II. III. IV.

Szüleinél lakik 49 39 40 18 146

Kosztadónál lakik 1 – – – 1

30 óránál kevesebbet mul. 28 24 16 6 74

Igazoltan mul. órák sz. 1647 1211 1611 1061 5530

Igazolatlanul mul. órák sz. – 9 8 1 18

Kitûnô elômenetelû 7 1 3 5 16

Jeles          ” 1 3 1 1 6

Jó             ” 16 11 15 4 46

Elégséges    ” 24 18 17 5 64

Elégtelen 1 tárgyból – – – – –

Elégtelen 2     ” 2 3 3 2 10

” 3-4   ” – 2 1 1 4

” 4-nél több – 1 – – 1

A bejárók összesen 21 14 13 4 52

Rendkívüli tárgyat tanult – – – – –

Részletezések

150 P tandíjat fizetett 40 37 38 24 129

120 P      ” ” 7 – – 1 8

50  P     ” ” 1 – – 2 3

Tandíjmentes 2 2 2 1 7

” Torbágyról 8 2 1 – 11
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ISKOLAI FELSZERELÉSEK

Tételek

Gyarapodás Állomány

Vétel
A.

Érték
db

Érték

db P f P f

Bútorok 27 – 556 35 114 1844 90

Házi és irod. felsz. 26 – 302 90 26 102 90

Tanári könyvtár 139 – 184 52 646 1654 52

Történelmi felsz. – – 7 50 18 66 –

Földrajzi        ” 11 – 25 – 26 339 10

Mennyiségtani ” – – – 60 24 34 10

Term. rajzi     ” 24 – 28 20 193 836 30

Ásványtani     ” 13 – 32 60 400 415 50

Fizikai          ” – – 42 30 91 592 40

Rajz             ” 114 – 21 10 114 21 10

Nyilv. t. naplók 15 – 81 24 75 285 70

Ifjúsági könyvtár 33 – 32 60 220 445 90

Hangszerek 1 – 294 – 1 294 –

Kézimunkaeszközök 114 – 10 90 50 100 80

Orvosi és betegápol. 2 – 17 80 2 17 80

Mezôgazdaságtani – – 7 37 47 66 60

Összesen 101 – 110 68 2047 7117 62
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ISKOLA NÉPESSÉGE AZ ALAPÍTÁSTÓL KEZDVE

Tanév
I. II. III. IV.

Összesen
osztályban

1934/35. 27 – – – 27

1935/36. 32 24 – – 26

1936/37. 24 28 20 – 72

1937/38. 27 23 24 20 94

1938/39. 40 20 15 26 101

1939/40. 24 40 16 16 96

1940/41. 44 22 37 15 118

1941/42. 44 43 21 35 143

1942/43. 50 39 40 18 147

AZ ISKOLAÉPÜLETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS
Az 1941/42. tanév befejezése óta változásnem történt.

A IV. OSZTÁLYT VÉGZETT TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSA

I. Tovább tanulnak:

1. A IV. osztályt megismétli     1
2. Keresk. köz. isk. ban. 1

II. Keresô pályára lépnek:

1. Mezôgazdasági pályára        5
2. Ipari pályára                    11
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VII.
A JÖVÔ TANÉVRE VONTAKOZÓ KÖZLÉSEK

1. Beíratások. A következô tanévi beíratásokat jún. 12-én, a pót-
beíratásokat szept. 6-án tartjuk.

2. A tanulók által fizetendô díjak. A tanulók által fizetendô
díjakat iskolafenntartó csak a beíratások befejezése után, a tanulók
végleges létszáma alapján határozhatja meg.

3. Javítóvizsgálatok. A javítóvizsgálatok ideje szept. 4. E vizsgá-
latra jelentkezôk kötelesek értesítôjüket aug. 15-ig az igazgatóság-
nál benyújtani.

4. Különbözeti és felvételi vizsgálatok. E vizsgálatokat szept.
4-én tartjuk.

5. Felmentések. Torna, rajz finomabb kivitele és az ének tech-
nikai részének tanulása alól felmentést kérôk szept. 9-ig nyújthatják
be ez irányú kérvényüket.

6. Hivatalos órák a szünidôben. A szünidôben egyszer van
hivatalos óra: szerda de. 9-12-ig.

7. A jövô tanév megnyitása. A tanév szept. 9-én kezdôdik.

Az 1943/44. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
A köv. tanévben használandó tankönyek teljesen azonosak lesz-

nek az eddig használt tankönyvekkel.

PÓTLÁS

Hivatalos iskolalátogatás. Iskolánk tanulmányi felügyelôje Leiden-
frost Gyula dr. egyetemi m., fôisk. rendes tanár úr. – Október 23-án,
24-én és 27-én látogatta meg iskolánkat vitéz Jávor Albert tanul-
mányi felügyelô úr. Értékes tanácsait itt is hálás szívvel köszönjük.
– Április 12-én Szijj Ferenc testnevelési szakfelügyelô látogatta
meg intézetünket.



FILIPSZKY ISTVÁN

PATIKATÖRTÉNET
BUDAÖRSÖN



Amióta az emberiség létezik, léteznek a betegségek is, és amióta lé-
teznek a betegségek, minden korban megpróbálták gyógyítani azo-
kat. Minden közösségben megtalálható volt valaki, vagy legalábbis
ismertek valahol a környéken a gyógyításhoz a többieknél jobban
értô személyt, akiben bizalmuk volt, akitôl segítséget kérhettek
ilyen-olyan egészségügyi bajukkal az emberek. Ezek a bûbájosok,
táltosok, vagy nevezzük a kortól függôen bárminek is ôket, nemcsak
sínbe tették a törött csontokat, koponyát lékeltek, hogy a rossz szel-
lem távozzék a megszállottból, vagy éppen hályogot távolítottak el,
hanem a természetbôl megismert növényekkel és egyéb általuk
hasznosnak ítélt szerekkel enyhítették, sok esetben megszüntették a
hozzájuk fordulók fájdalmát, betegségét. Talán azokból az ôsidôk-
bôl eredeztethetjük a ma ismert gyógyszerészi tevékenységet, a
gyógyszertárakat.

GYÓGYSZERTÁRAK A KÖZÉPKORBAN

A honfoglalás kori Örs faluban is minden bizonnyal voltak jeles, ér-
tô és tudós emberek, akik a népi gyógyítás eszközeivel, az általuk
ismert növényekkel, azok fôzeteivel, az állatok e célra felhasználha-
tó részeivel, és még sok minden egyébbel enyhítették a rászorulók
fájdalmait. A korból fennmaradt emlékekbôl tudjuk, hogy sikerrel
kezelték a fül, az orr, a torok, a fogak betegségeit, ellátták a sebe-
ket, de kezelték a mozgásszervi és csontrendszeri betegségeket, és
segítettek az élôsködôk ellen vívott szakadatlan harcban is.

Vajon mi volt kapható a kor „patikájában”? Készült orvosság csa-
lánból, bojtorjánból, hársból, tormából, és még sok más egyébbôl.

Az ôsi hit visszaszorulásával, a kereszténység térhódításával ha-
zánkban elôször az elsô királyunk, Szent István által behívott Szent
Benedek rend tagjai vállalták magukra a gyógyszerként felhasz-
nálható növények termesztését, azok megismertetését az ország
népével. 
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ôket követték a XII. századtól az országban megtelepedô Jo-
hannita lovagrend tagjai, más néven az ispotályosok. Sok volt közöt-
tük az  orvos, valamint a mai értelemben vett gyógyszerész. Míg az
orvosok védôszentje Szent Kozma volt, addig a gyógyszerészek
Szent Damjánhoz imádkoztak segítségért. E két szent sok középko-
ri ábrázoláson fennmaradt.

A mai értelemben vett gyógyszertárak a XIII. században alakultak
ki. A legkorábbi, patikára vonatkozó adatokat Buda városának XIV-
XV. században szerkesztett jogkönyve tartalmazza. A legelsô név
szerint ismert magyarországi patikus Petrus physicus et apothecarius
Budensis, azaz Budai Péter fizikus és gyógyszerész volt. A személyé-
re vonatkozó, fennmaradt adat 1303-ból származik.

Patikus az 1600-as évek elejérôl

(Sterio Károly festménye)



A XV. században az orvosságok és kenôcsök számára speciális for-
májú edényeket használtak, amelyek fából, agyagból, vagy ónból ké-
szültek. Európa nagyobb városaiban mindenütt nyíltak patikák abban
az idôben. Elterjedtek a majolikaedények, fellendült a kerámiaipar.
A gyógyszereket fehér, majd színes ónmázzal bevont, virágmotívu-
mokkal, figurális ábrázolásokkal díszített kannákban és hengeres
testû agyagedényekben, úgynevezett alborellókban tartották. A bu-
dai és az egri vár ásatásakor kerültek elô hasonló gyógyszereedény-
töredékek. 

A XVI. században már mûködött patika Pozsonyban, Lôcsén,
Nagyszebenben, Sárospatakon, Kassán, Besztercebányán. 1531-bôl
maradt ránk Nagyszebenbôl az elsô ma ismert patikaleltár.

A százötven éves török uralom alatt alig-alig maradt fenn té-
mánkra vonatkozó emlék. 

A gyógyszerészképzés akkoriban a patikus mellett eltöltött tanuló-
évekbôl, ritkábban külföldi egyetemeken végzett tanulmányokból áll. 

Magyarországon az elsô herbáriumok a XVI. század második fe-
lébôl maradtak fenne.

EMLÉKEINK AZ ÚJKORBÓL

A XVII. századi bizonytalan közállapotok és rossz egészségügyi
helyzet miatt a nemesi háztartások és a tehetôsebb polgárok házi pa-
tikaládát szereztek be. Ezek hordozható, rekeszes ládák voltak, ha-
sáb alakú palackokkal. A fennmaradt adatok szerint hazánkban
abban az évszázadban huszonkét patika mûködött.

Az egyszerû falusi emberek természetesen az egész középkorban
csak a korábban említett, jó esetben helyben lévô javashoz, kuruzs-
lóhoz fordulhattak bajaikkal.

A török hódoltság után a XVIII. század közepéig – a rend 1773-
ban történt feloszlatásáig –, a legtöbb gyógyszertárat a jezsuiták és
az irgalmas rendiek alapították. Patikáikat a rend és a díszes beren-
dezés jellemezte. Többek között Kôszegen (1743), Székesfehérváron
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(1745), Egerben (1713), Pozsonyban, Gyôrött és Pécsett (1697) mû-
ködtették boltjaikat.

A XVIII. században a szegényeknek sem orvos, sem pedig gyógy-
szerész nem állt rendelkezésükre. Számukra – mint írtam –, maradt
a népi orvoslás, a füves gyógymód. Az országot a felvidékrôl beván-
dorló gyógyszerárusok járták. A hátukon cipelve, vagy kézzel húzott
kis kocsijukon gyógyfüveket, kis fóliákban illatos olajokat, „gyógy-
szereket” kínáltak eladásra. A nevük „olejkari” (olajkár) volt.

GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS A XVIII. SZÁZADBAN

A Helytartótanács 1752-ben rendelte el, hogy a vármegyék gondos-
kodjanak képzett ovosról, aki a szegényeket ingyen kezelje, s ha a
településen nincs gyógyszerész, a gyógyszertárat is rendben tartsa, a
gyógyszereket kiszolgáltassa.

1766-ban statisztikai kimutatás készült az országban mûködô or-
vosokról, sebészekrôl, bábákról és gyógyszerészekrôl, ami a kép-
zettségükre is kiterjedt. 1768-ban már a fizetésükrôl is készült rész-
letes kimutatás. 1770. október 4-én jelent meg a Generale Norma-
tivum in Sanitatis. Szerzôje Hódosi Skollanich József Ferenc, Po-

Az olajkárok korabeli öltözetben és felszereléssel (Sterio Károly festményei)



zsony vármegye érdemes physicusa, aki mintaszerû alapossággal
tárgyalja az orvos, a sebész, a bába és a gyógyszerész 1770-tôl, az
úgynevezett normál évtôl kezdve elôírt kötelezettségeit.

A gyógyszerészképzés a nagyszombati egyetem felállításáig jó-
részt gyakorlati úton történt. Valamelyik gyógyszertárban kellett se-
gédnek lennie a jelöltnek, egészen a szabadulásig. Az orvosi kar ha-
táskörét 1772-ben terjesztették ki a gyógyszerészetre. Ezután a
gyógyszerészmesteri fokozat eléréséért egyéves tanfolyamot kellett
végezni, négy vizsga letételével.

Nagy jelentôségû volt Torkos Justus János 1745-ben kiadott TAXA
PHARMATEUTICA címû munkája, mely a Helytartótanács jóváha-
gyásával foglalta össze a gyógyszerészek kötelességeit, valamint a
gyógyszerek árát is tartalmazta.

BUDAÖRSI EMLÉKEINK

Településünkön 1596-ig, a magyarok kitelepítéséig nyilvánvalóan a
népi gyógyászat volt általánosan elterjedve, miután másra nemigen
lehetett módjuk az itt élôknek. Az 1720. évi újratelepítést követôen
a Zichyek „váracsszerû” kastélyában minden bizonnyal már mûkö-
dött felcser is, aki az uraság és közvetlen környezete bajait gyógyí-
totta szükség esetén, és aki nagy valószínûséggel ellátta az újonnan
érkezett német telepeseket is. Az 1738. évi nagy pestisjárvány idején
feltehetôen mûködött a községben pestisdoktor, aki a kor színvona-
lán igyekezett segíteni a bajba jutottakon.

Az 1756-ból fennmaradt elsô újkori egyházlátogatási jegyzô-
könyvben már az alábbiak olvashatók annak „Bábák és sírásók” cí-
mû fejezetében: „A bábákat a közösség választja, kitaníttatja, hogy
mihelyt felesküdnek, ha szükséges, keresztelhessenek is.” Úgy tûnik,
már mint meglévô hagyományt jelzi az írás az adatot. Minden való-
színûség szerint az 1720. évi beletelepedést követô idôktôl mûkö-
dött bába a községben, aki – ha nem is volt sem orvos, sem pedig
gyógyszerész –, a képzés nyomán valamilyen alapvetô egészségügyi
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tudással és fôleg gyakorlattal rendelkezett e téren.
Adatunk van arra vonatkozóan, hogy 1775-ben két chyrurgus –

azaz sebészovos – tevékenykedett a községben. Joannes Fritzen-
schaft, valamint az 1746-ban született Josephus Miller, aki Nagy-
szombatban végzett és általános orvos volt.

Nem sokkal késôbbi adatunk van Budaörsön a Nyitra megyei
Teutopronensisban született Ignatius Némethyrôl, aki Némethy Mi-
hálynál tanult Nagyszombatban és sebészként szabadult fel. Az
1784. augusztus 26-án tett vizsgát követôen még négy évig tevé-
kenykedett chyrurgusként Budaörsön, ahol 1788-ban hunyt el.
Azokban a helységekben, ahol nem mûködött gyógyszertár, a kor
orvosai kézi gyógyszertárakat tartottak, és próbáltak megfelelni a pa-
tikusi feladatoknak is.

Az 1800-as évek elejérôl van egy adat, mely szerint Budaörsön
egy orvos volt, aki egy év alatt 1183 beteget látott el. Budaörsön sze-
repel az adatokban 1840-ben és 1858-ban Oppelt József katolikus
vallású polgári orvos, aki 1838-ban Pesten szerezte oklevelét. 1842-
ben Loruskó József, 1845-ben pedig Székessy Xavér Ferenc mûkö-
dött orvosként – s a törvény értelmében gyógyszerészként is –, 
Budaörsön.

BUDAÖRS ELSÔ GYÓGYSZERTÁRA

A korszerû magyar egészségügy az 1876. évi XIV. tc. megalkotásá-
val kezdôdött. Ennek a 140. §-a foglalkozott a gyógyszerészekkel és
a gyógyszerészettel. Akkor a gyógyszerészet mint közegészségügyi
intézmény szigorú hatósági felügyelet alá került. Budaörs 1870-ben
folyamodott gyógyszertárnyitási engedélyért: Rosenberg Lajos okleve-
les gyógyszerész pályázott a gyógyszertári jogosítványért. A Belügy-
minisztérium 1870-ben az 16156-os számon engedélyezte Rosenberg
Lajos részére egy személyjogú gyóyszertár megnyitását Budaörsön.
A patika Szent István nevét vette fel.
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A gyógyszertár a következô években gyakran cserélt gazdát.
1882-tôl 1888-ig a jogosítvány tulajdonosa Nickl Ödön volt, majd há-
rom évig 1888-tól 1891-ig Egész Lôrinc. 1892-tôl 1899-ig Gyurkovics
Gyula volt a budaörsi patikus. 

A századfordulón a budaörsi gyógyszertár tulajdonosa Levius
(Leviss) Károly. A gyógyszertár 1930-ig maradt az övé. Levius Károly
egyetemi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, diplomájának
kelte: 1871. 1930-tól a gyógyszertár nyolc évre Lakner Gyula tulaj-
donába került.

1938-tól 1940-ig Tóth József volt a tulajdonos. 1940-tôl Glasz Jó-
zsef a budaörsi patika vezetôje, aki úgynevezett kezelôt is alkalma-
zott Cserveny Zoltán személyében. 1948-ban dr. Székely Szilárdné
vásárolta meg a gyógyszertárat, aki az államosításig egyben a ható-
sági kezelôjeis volt.

1950-tôl Utasi Géza vezette a gyógyszertárat, egészen 1978-ig, a
nyugdíjazásáig. 1978-tól Tóth Judit vette át a nagy forgalmú gyógy-
szertárat. 1995. november 18-án Osváth Lászlóné privatizálta a Szent
István patikát, amelyet korszerûen átépítettek, de sajnos, a régi
berendezésrôl eddig kép nem került elô.

Napjainkban Budaörsön négy gyógyszertár elégíti ki a lakosság
igényeit: a Szent István Patika, a Riedl Patika, a Kôszikla Gyógyszer-
tár, valamint a lakótelepen a Szivárvány Gyógyszertár áll a rászoru-
lók rendelkezésére.
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Egykor volt patikák
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Budaörs történetét kutatva jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, hogy
napjainkra a helytörténeti irodalom jórészt bemutatja a település
fontosabb eseményeit. Egy-egy téma iránt érdeklõdve bátram tá-
maszkodhatunk az elmúlt húsz évben megjelent könyvekre, újság-
cikkekre.

El kell ismernünk azonban, hogy sok még a fehér folt, melyek
felkutatása a jelen és a jövõ helytörténészeire vár. Nem egy esetben
gondoljuk úgy, hogy egy-egy eseményt már megírtak, ugyanakkor,
ha alaposabb vizsgálat alá vesszük az adott témát, rádöbbenünk ar-
ra, hogy valójában milyen keveset tudunk arról.

Ilyen „többször megírt”, ám mindmáig nem eléggé tisztázott feje-
zete Budaörs történetének az 1956 októberében lezajlott helyi ese-
mények láncolata. Újabb és újabb visszaemlékezéseket hallva rá kell
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A budaörsi fõút látképe a templommal az 1950-es évek elején, 
háttérben a Törökugratóval



döbbennünk, hogy rések mutatkoznak, ha az egyes elbeszélõk által
elmondott történeteket megpróbáljuk kerek egésszé formálni. Talán
ezeknek a „hézagoknak” az eltüntetésében segíthet az az apró ada-
lék, melyet közreadok.

Két évvel ezelõtt régi, kedves ismerõsöm – Cs.-né Varga Gizella
– adta a kezembe az elõzõ oldalon olvasható jegyzõkönyvet, mely-
nek egyik aláírója édesapja, Varga László volt. Ily módon családi em-
lékként õrizte azt az elmúlt ötven évben. 

Varga László az akkori Budaörsön nagyrabecsült órásmester volt,
és természetesen tagja volt a helyi ipartestületnek. A fennmaradt és
most közreadott jegyzõkönyvbõl kiderül, hogy a helyi csoport gaz-
dasági vezetõjeként is tevékenykedett, így módjában állott
közvetlenül segítséget nyújtani egy tagtársának, illetve annak család-
jának.

Az 1956. októberi események feljegyzõi, megírói, visszaemléke-
zõi valamennyien megemlékeznek a 27-én bekövetkezett történé-
sekrõl, annak áldozatairól, sebesültjeirõl. Az akkor történtek termé-
szetesen mindegyikükben igen erõsen élnek, hiszen a halottak kö-
zött legtöbbjüknek rokonai, jó ismerõsei voltak. Így természetes,
hogy aki tudott, segített vagy segíteni próbált a bajbajutottakon. En-
nek a szolidaritásnak egyik szép példáját mutatják a jegyzõkönyv-
ben leírtak is.

Az Ipartestület budaörsi helyi csoportjának vezetõsége 1956. ok-
tóber 28-án rendkívüli vezetõségi ülést tartott, amelyen határozatot
hoztak Ujj János kartársuk családjának azonnali megsegítésérõl.
A jegyzõkönyvet – jól olvashatóan, a két vezetõségi tag – Juhász Im-
re és Varga László saját kezûleg aláírta.

Eme jegyzõkönyv fennmaradt, amelynek eredeti, betûhív máso-
latát adtam közre.
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Rézkori kétosztatú tál Kora római és õskori objektumok 
a kõépületek alatt

Középsõ bronzkori kicsi füles bögrék Kõépület bontás közben

Késõ bronzkori urnasír Légifotó a feltárt épületekrõl

BUDAÖRS 7500 ÉVES TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY ÉKES BIZONYÍTÉKA
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Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi és írásos emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek

Tárgyi emlékek, 
1236. aug. 29-tõl írásos emlékek is

Tárgyi és írásos emlékek

Tárgyi és írásos emlékek

Tárgyi és írásos emlékek

i.e. V. évezred – i.e.2500
Újkõkor
Vonaldíszes kerámiák népe
Zselizi kultúra népe

i.e. 2500 – i.e. 1900
Rézkor

i.e. 1900 – i.e. 900
Bronzkor
Vatyai kultúra népe
Urnasíros kultúra népe

i.e. 900 – i.e. 100
Késõ vaskor
Kelták

i.e. 100 – i.u. 9
Eraviszkuszok

9 – 430
Rómaiak (eraviszkuszok)

430 – 568
Hunok, langobárdok, gepidák

568 – 796
Avarok

796 – 900
Frankok, szlávok

900 – 1596
Magyarok

1596 – 1719
Lakatlan (?)

1720 – 1946
Németek

1946 – 2004
Vegyes lakosság
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Bronz fibulák és csüngõ Zárak, veretek

Római kori szarkofág Kocsisír lovainak csontváza

Rekonstruált veremház 
a régészeti parkban

XVIII–XIX. századi kerámia- 
és üvegedények

Forrás: „ANTIK GYÖKEREINK” városi régészeti kiállítás. Dr. Mester Edit szívességébõl.
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TISZTELT OLVASÓ!

Az ebben az összesítésben felsorolt, Budaörsre vonatkozó adatok
csupán részét képezik a városunk múltjára és jelenére vonatkozó
irodalomnak. A jövõ természetesen ennek bõvítését várja el tõlünk.
Szándékosan a bõvítés szót használtam, hiszen a teljességre töreked-
ni, mint valamennyien tudjuk, hiú ábránd. Mégsem gondolom feles-
legesnek e rövid bibliográfia közzétételét, mert abban reményke-
dem, hogy akadnak követõi e munkának, és a jövõben a célt már
többek alkotó segítségével érhetem el.

Filipszky István helytörténész,
a budaörsi gr. Bercsényi Zsuzsanna

Városi Könyvtár igazgatója

ÖSSZEFOGLALÓ MÛVEK
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A KEZDETEKTÕL 1720-IG

A válogatott bibliográfia 1720-ig terjedõ része tartalmazza a közép-
korban Budaörs jelenlegi közigazgatási határain belül egykor léte-
zett négy községre: Örsre, Csikra, Horhira és Bobaldra vonatkozó
legfontosabb írásos adatokat is.

Anjou-kori okmánytár I-VII. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Gyula.
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történt kitelepítésérõl szóló beszámoló.) Nürnberg, 1596. In Elõdeink
öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I. Budaörs, 2003.
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Kósa Pál évtizedek óta Budaörsön él. A budaörsi Jókai Mór Mûve-
lôdési Központ igazgatójaként 1986-ban vonult nyugállományba, de
helytörténeti témájú gyûjtômunkáját ma is folytatja. Számtalan, kü-
lönféle gyûjteményében – helytörténészként is – megkülönböztetett
helyet szentel Budaörs életének, fejlôdésének, a helyi lokálpatriotiz-
musnak. Ezt a tanulmányt – mely magában foglalja a Kósa Pál által
összegyûjtött anyagot, kiegészítve az e témában különbözô forrá-
sokból származó információkkal – Vass Jenô Sándor szerkesztô,
amatôr helytörténész készítette el.

Az elôzô oldalon a Budaörs–Törökbálint HÉV-vonalon használt korabeli menetjegy

látható. (A szerk.)



TISZTELT OLVASÓ!

Budaörs helytörténeti irodalmában egybehangzóan olvasható, hogy a
település életében mindenkor nagyon fontos tényezô volt Budapest
közelsége. A budaörsi lakosok egy jelentôs része a fôvárosban talált
munkaalkalmat, ugyanakkor a településen megtermelt szôlô és ôszi-
barack, vagy éppen a keserûvízforrások palackozott gyógyvize a fô-
városi lakosság közkedvelt fogyasztási cikkei voltak.

A zajos, poros, füstös nagyvárosban lakó emberek viszont az üde,
friss levegôt, a kirándulás, túrázás lehetôségeit keresték. És akik Bu-
daörsre vették az irányt, azok nem is csalódtak: a csodálatos panorá-
mától betelve, az éles, tiszta levegôn megéhezettek jóízûen falatoztak
és poharazgattak a kisvendéglôkben és a kiváló nedûket rejtô boros-
pincékben. S ha egyszer már valaki jól érezte magát, visszavágyott és
szívesen jött újra meg újra felüdülni, kikapcsolódni.

Természetes igény volt, hogy a fôváros oda-vissza történô megkö-
zelítését szolgáló – mai kifejezéssel a tömegközlekedést biztosító – 
lehetôségeket is megteremtsék. A különféle eszközök egykoron jó
szolgálatot tettek, de az igazi áttörést a budapesti helyiérdekû vasúthá-
lózat vonalainak Budaörsre történt kiterjesztése jelentette, amely aztán
évtizedekig szolgálta az érintett települések lakosságát, a gazdasági
életet és kereskedelmet, a turizmust, a szabadidô hasznos eltöltését.

Tanulmányomban az egykor volt budaörsi HÉV-nek állítok emléket,
a korabeli történések néhány fontos epizódjának közzétételével. Mert
ha még ma is létezne és mûködne, egy valóban környezetkímélô köz-
lekedési eszközzel lennénk gazdagabbak mi is, budaörsi lokálpatrióta
honpolgárok. 1963-ban ugyanis a felszámolás sorsára jutott, s mivel a
tömegközlekedést biztosítani kellett, ezért Budaörsre és Törökbálintra
az akkor „legkorszerûbb megoldásnak” kikiáltott autóbuszokat közle-
kedtették; viszont Kamaraerdôn villamos-végállomást létesítettek,
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miközben a HÉV-szerelvényeket felváltotta a budapesti „sárga villa-
mos”. Az elmúlt négy évtized budaörsi közlekedési változásainak,
fejlôdésének bemutatását egy másik tanulmányban teszem közzé.

A HÉV-RÔL ÁLTALÁBAN

A nevében is benne van, hogy elsôsorban helyi érdekeket szolgált ki.
A fôvárosban olyan gyors ütemû fejlôdés ment végbe, hogy helyi
munkaerôvel már nem tudták megoldani a gyárak, üzemek munka-
erô igényeit, kénytelenek voltak azt az agglomerációs övezetbôl be-
szerezni. Különösen keresett volt a munkaerô Pest–Buda–Óbuda
egyesülése és a millenniumi ünnepség elôkészítése idején. A társadal-
mi szükségszerûség hozta tehát létre a fôváros és a peremkerületek
összeköttetésének megvalósítását. 

Az ipari forradalom egyre inkább teret hódított. Az országos vas-
úthálózat és a kövezett közutak megépítése lerövidítette a távolsá-
gokat, közelebb hozta egymáshoz az embereket. A gyárak feldolgo-
zandó nyersanyaggal történô ellátása is megoldódott a jó közleke-
déssel, a gyors teheráru-szállítással. A Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság (BKVT) az 1880-as évek elején úgy határozott, hogy kiépí-
ti a fôváros környéki vasúti hálózatot. 

Ezek a vonalak máig megôrizték nélkülözhetetlen szerepüket.
Mostanában a „honatyák” a gyorsvasúttá fejlesztésén gondolkodnak.
Egyelôre nincs pénz, de elôbb vagy utóbb megvalósul, mert a szük-
ség nagy úr! A másik elképzelés – mely szerint a föld alá kell vinni
a közlekedést – a metróvonalak kiépítésével már részben megvaló-
sult. Az évtized végére – ha minden a tervek szerint haladhat – a bu-
dapesti 4-es metró vonalát egész Budaörsig fogják kiépíteni. De ez
már egy másik történet része lesz… Ahhoz, hogy elképzeljük ma-
gunknak az egykor történteket, elkerülhetetlen a budapesti helyiér-
dekû vasútvonalak kiépítésének rövid ismertetése.
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Kísérletek a peremtelepülések – köztük Budaörs – 
tömegközlekedésének megoldására

Az 1800-as évek második felére Budapesten szinte a földbôl nôttek
ki a gyárak és az üzemek. A szakmunkások nagyon kapósak lettek.
Egy szakmunkás bére elérhette a termelési érték 40, sôt néhol a
70%-át is. Igaz, a munkaidô akkor minimum 10 óra volt, de elôfor-
dult, hogy 12-14 órát kellett dolgozni.

Pest–Buda–Óbuda egyesítése után két évvel keltezett gyári összesí-
tésbôl kiderül, hogy a budapesti gyárakban 11 823 ember dolgozott,
köztük 7206 szakmunkás és 4617 napszámos. A növekvô munkaerô-
igényt a fôváros már nem tudta kielégíteni, ezért kénytelen volt a 
fôváros környékérôl munkásokat toborozni. Ez azonban újabb problé-
mákat vetett fel. Gondoskodni kellett ezeknek az embereknek a gyár-
ba való beutaztatásáról, vagyis a tömegközlekedést meg kellett oldani.
Indokolttá tette ezt még Budapest ellátása is. Naponta kellett a piacra
a friss zöldség, a gyümölcs, a baromfi stb. Ezeket nem lehetett városi
körülmények között megtermelni. Biztosítani kellett, hogy ezek a ter-
mékek zavartalanul bejuthassanak a fôvárosi piacokra, boltokba.
Ezenkívül figyelembe kellett venni az is, hogy az ország központja 
bekerüljön az országos vérkeringésbe. Ezért a HÉV úgynevezett „fejál-
lomásait”, azaz a fôvárosi végállomásait úgy kellett kialakítani, hogy
kapcsolódjanak a nagyobb vasúti csomópontokhoz.

A lóvasút akkoriban még ôrizte nélkülözhetetlen szerepét, de
már nem sokáig. A BKVT megkezdte a lóvasút sínjeinek a felszedé-
sét és a gyorsvasúti vonal kiépítését. Elektromos kábeleket fektettek,
jelzôberendezéseket állítottak fel. Felmerült a tömegközlekedés föld
alá vitele is,   azonban költségkímélési okból akkor még nem fog-
lalkoztak vele. A XIX. és XX. század fordulójára, Budapestnek – az
akkori peremvárosai, községei közül – Újpesttel, Rákospalotával,
Kispesttel, Pestszentlôrinccel, Soroksárral, Békásmegyerrel megvolt
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a közvetlen, városi összeköttetése. Aztán 1900 és 1916 között újabb
jelentôs vasútépítési beruházások kezdôdtek, amelynek 1900-ban
épült ki a Budapest–Budafok közötti helyiérdekû vasút, amely ha-
marosan – Lágymányos betelepítésével – belsô, városi tömegközle-
kedési szerepet is betöltött.

Budaörs és Budafok (Promontor) bekapcsolása a fôváros vérkerin-
gésébe már az 1880-as években felmerült, mivel a dél-budai települé-
seknek a termékeit nem tudták gyorsan eljuttatni a fôvárosi 
piacokra. Tervek már az 1880-as években is születtek a közlekedési
problémák megoldására. Sajnos, egyiket sem tudták megvalósítani.

1886-ban – ki tudja hányadszor – újabb tanulmányt készítettek. 
Az új tervek szerint a szerelvényt gôzmozdony húzta volna. Az új 
tanulmányban, „gôz-tramway” hálózatot akartak építeni, amely Albert-
falva–Promontor–Tétény irányában közlekedett volna. Többen pá-
lyáztak, de végül Gulácsy Kálmán tervét fogadták el. Isten malmai
azonban lassan ôröltek…

Az 1880-ban beadott elômunkálatok megkezdésének engedélye-
zését kérô iratra a választ csak 1890-ben kapták meg. Engedélyez-
ték! Ennek alapján megkezdték a közigazgatási bejárást. Természe-
tesen nem azonnal, hanem 1894-ben. Nem tudtam kideríteni, hogy
miért, de újabb bejárásra volt szükség. Ezt követôen vita támadt,
hogy honnan induljon és milyen útvonalon haladjon a célállomás
felé a vonat. Ezután arról vitatkoztak, hogy közúti, vagy helyiérde-
kû legyen. Végül megegyeztek abban, hogy a budapesti „fejállomás”
vagyis az indulási hely a Szent Gellért téren legyen és az Átlós ut-
cán – ma Móricz Zsigmond körtér – a Rudas fürdôt is érintve közle-
kedjen. Az elhúzódó tárgyalások folyamán az építési engedélyt ké-
rôk személye is megváltozott. Elôször Várady Gábor, majd az Ipari
és Kereskedelmi Bank Rt., végül a Részvénytársaság Villamos és
Közlekedési Vállalatok Számára Rt. elnevezésû Tröszt szerepelt en-
gedélykérôként. Ez az utóbbi kapta meg végül az engedélyt az épí-
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tésre a Budapest–Budafok helyiérdekû járatra. Új nevet is adtak ma-
guknak: Budapest–Budafok Villamos Vasút Rt. (BBVV). Utána újabb 
bejárást tartottak a Tröszt részvételével, 1897. május 24-én és 25-én.
Végül 1898. május 8-án átvették az építési engedélyt. Ez a Szent Gel-
lért tér–Budafok közötti járat volt a fôváros elsô törzsvonalának 
tekinthetô, normál nyomtávolságú, eleve villamos üzemmódra terve-
zett helyiérdekû vasútvonal.

Olvasva a levéltárban a régi okmányokat, feltûnt, hogy a város-
atyák soha nem említik a tömegközlekedés problémáit. Általában
azt mondogatták: Kell a HÉV! Mert üresek a piacok és a termelôkre
ott romlik a rengeteg áru! A vezetôk azonban általában a fôvárosban
laktak. Nem kellett nekik kilométereket gyalogolni, ezért nem volt
tapasztalatuk, hogy milyen nehéz hat órára – munkakezdésre – be-
érni a gyárba. Az viszont dicséretre méltó, hogy hoztak egy határo-
zatot, hogy a vasút köteles a gyári munkásoknak Budapestre való
szállítása céljából, hétköznaponként legalább egy vonatpárt közbe-
iktatni, III. osztályú kocsikkal, 40%-os díjmérsékléssel. A tanulók 
részére 33,5%-os mérsékelt árú, havi bérletet adtak ki. A HÉV-en volt
elsô-, másod- és harmadosztályú kocsi is. Az elsô és másodosztályú
kocsikat úgy kellett berendezni, mint a MÁV által üzemeltetett elsô-
és másodosztályú kocsikat. A harmadosztályú kocsikban pedig lócá-
kat kellett elhelyezni. A szerelvény óránként 14 km-s sebességgel
mehetett! Azt azonban nem tudom, hogy honnan tudták, hogy mi-
haladnak 14 km-rel, ugyanis akkoriban még nem voltak kilométer-
órák a mozdonyokban.

A közlekedés biztonságával is foglalkoztak. Az egyik feljegyzés na-
gyon tetszik nekem is: „Minden vonat elôtt egy jelzôeszközzel 
ellátott vasúti dolgozónak kell haladni. Nappal vörös zászlóval, este pi-
ros lámpával ellátva. Kötelessége a járókelôket, vagy a közúti jármûve-
ket figyelmeztetni a vonat közeledésére, és azokat a vágányról való tá-
vozásra felszólítani. Amennyiben a felszólításnak nem volna foganat-
ja, a vonatot idejekorán meg kell állítania…” Azt azonban nem sza-
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bályozta senki, hogy kinek van elsôbbsége az útkeresztezôdésben...
Elôírta továbbá „intôtáblák” felállítását, de úgy hogy a táblák a közúti
és gyalogos forgalmat ne akadályozzák! A Szabályzat vége is nagyon
szépen hangzik: „…A közforgalom biztonsága csak úgy lesz megold-
va, ha ezen biztonsági intézkedéseket tényleg végre fogják hajtani!”
Ehhez hozzájárul még, hogy a „szédületes”, 14 km-es sebesség eléré-
sekor „a masiniszta köteles a vészcsengôt folyamatosan használni”.

És egy másik kuriózum: Az idôsebbek bizonyára emlékeznek 
arra a szólásmondásra, amikor a srácok az mondták: „Tulyával ki-
mentünk a lizsébe!” A „tulya” nem egyéb, mint a villamos háTULYA,
azaz a hátsó villamos ütközôjén való utazás, amelyet bizony az én
korosztályom sûrûn vett igénybe.

A normál szabványos nyomtávolságra akkor tértek át, amikor vil-
lamosítottak. A BKVT-nek 5 mozdonya volt. Ezeknek nem számuk,
hanem nevük volt: Budapest, Szentlôrinc, Kispest, Ludovika és Rákos.
A mozdonyok szertartályosak voltak, vagyis a szén és a víztartó a
mozdonyhoz volt építve. A forgalmat 4 db másodosztályú és 18 db
harmadosztályú kocsival bonyolították le. A kocsiosztályok a villamo-
sítással szûntek meg.

A budaörsi HÉV-vonal kiépítésének körülményeihez feltétlenül
szólni kell annak elôzményeirôl, mert csak így lesz érthetô az egész
folyamat.

A Budapesti Helyiérdekû Vasút megalakulása (BHÉV)
és az azt követô idôszak (1889–1918)

A BHÉV 1889. december 28-i megalakulása után a BKVT 1890 janu-
árjában adta át az ingó és ingatlan értékeket az új társaságnak. A
BHÉV elsô évi rendes közgyûlését 1891. április 14-én tartották a tár-
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sulat helyiségeiben (Andrássy út 9.). A közgyûlésen jelen volt 14
részvényes is. A kiadott jegyzôkönyvhöz mellékletként csatolt elsô
„Üzletévi jelentés”a számviteli és statisztikai adatokon túl rámutatott
a helyiérdekû közlekedést befolyásoló körülményekre is:

„A fôvárosi közönség is mindinkább néz a közelfekvô falvakban
alkalmas telek és megfelelô nyári lakóház után. Emelkedik azoknak
száma is, akik állandóan vasutjaink mentén telepednek meg, s na-
ponta vonatainkkal jönnek a fôvárosba. (…) Hivatásunk egyéb fel-
adatokon kívül a vonal mentén fekvô helységekbe a fôváros közönsé-
gét nyári kirándulások alkalmával gyorsan és olcsón kiszállítani, to-
vábbá az ezen helységekben nyaraló és üdülô fôvárosi közönségnek
kényelmes és megbízható közlekedési eszközül szolgálni.”

A társaság létrejötte közvetlenül csak az igazgatási és adminiszt-
rációs tevékenységet érintette. Az elsôként megépített három vonal
természetesen továbbra is elkülönülve látta el feladatait.

A Közvágóhíd-Ráckeve vonal megépítését a dél-pesti – Közvágó-
híd–Dunaharaszti – vonal fejlesztését, a mezôgazdaság belterjes fej-
lôdésén túl, a területen létesült ipari üzemek igényei is indokolták.
A vidékrôl felvándorlók többsége az olcsóbb telkeket kereste és ta-
lálta meg e vidéken. Pesterzsébet lakóinak száma tíz év alatt meg-
háromszorozódott. A 15 ezer pestszenterzsébeti lakosnak több mint
a fele Ferencvárosban és a csepeli üzemekben vállalt munkát.

A helyzet ismeretében a BHÉV nem számolt a vonal továbbveze-
tésével, meghosszabbításával, hanem a meglevô vonalak fejleszté-
sét, esetleges szárnyvonalak építését vette tervbe.

Ezzel szemben – a vonalnak a szigeti szakaszán való tovább-
vezetése céljából – új vonal létesítésére kért és kapott engedélyt az
ifj. Szilágyi Lajos által alapított „Haraszti–Ráckevei Vasút” (HRV).
A Közvágóhídtól Ráckevére vezetô, 43 km hosszú, összefüggô vas-
úti pályát – egységes vasútpolitikai elképzelések hiányában – két
különálló társaság (BHÉV és HRV) tartotta üzemben.
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A Haraszti–Ráckevei Vasút kiépítésének kezdetekor a vonalsza-
kasz engedélyokiratát a kereskedelemügyi miniszter 1891. február 5-
én adta ki azzal a feltétellel, hogy a BHÉV Újharaszti állomásától Rác-
kevéig terjedô gôzüzemû vasutat másfél év(!) alatt kell megépíteni.
Az új vonal Szigetszentmiklóst, Tökölt, Szigetcsépet, Szigetszentmár-
tont, Szigetújfalut és Ráckevét kapcsolta be a helyiérdekû közleke-
dési hálózatba.

Meg kell jegyezni, hogy már 1874-ben is volt igény arra, hogy
Ráckevéig, illetve 1883-ban Soroksáron át Kecskemétig gôzvontatá-
sú vasút létesüljön, de egyik változat sem valósult meg.

Az új vonalat egy vágánnyal építették ki, az ágyazathoz egyharmad
részben homokot, kétharmad részben kavicsot használtak fel. A vá-
gányhálózatot 9 fm hosszú 20 kg/fm súlyú sínekbôl, hevederillesztés-
sel építették meg. A 27,5 km mezôgazdasági területen haladó vonal
építéséhez és berendezéséhez 700 ezer forint tôkére volt szükség.

A forgalom 1892. november 5-én indult meg. Az utasforgalom le-
bonyolítására az elsô idôszakban 70 lóerôs BHÉV-gôzmozdonyokat
használtak, melyek a HRV személykocsijait vontatták. A HRV kocsi-
parkjának nyitóállománya az aradi Weitzer cégtôl beszerzett két 2. osz-
tályú, négy 3. osztályú személykocsi, két postakocsi, hat fedett és négy
nyitott teherkocsi volt.

A gôzmozdonyokat attól kezdve csak teherforgalomban használ-
ták. A személyforgalmat 2×75 lóerôs, multiple unit motorkocsikból
és velük azonos kocsiszekrényû, 40 ülôhelyes, többes vezérlésre 
alkalmas pótkocsikból összeállított vonatok látták el. A jármûveket 
– mint a többi vonalra is – a Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési
Gyár, illetve a Ganz Villamossági Gyár készítette.

A vonal személyforgalma a vízisporttelepek kialakulásával 
tovább nôtt. A MÁV-kapcsolat ugyanakkor annyira fellendítette a te-
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A „Budafok kezdete” elnevezésû forgalmi kitérô
a 25-ös és 28-as számú motorkocsikkal



herforgalmat, hogy a BHÉV 1914-ig 12 iparvágányt épített. A iparvá-
gányok használói a fuvarozási díjtételeken felül folyamatosan – a fel-
adott vagy érkezô rakott kocsik arányában – törlesztették az építési
költségeket is.

A budafoki HÉV vonal kiépítése

A XIX. század végén Budafok fejlôdése is felgyorsult, elsôsorban a
pincegazdaság exporttermelésének felfutása folytán. A borfeldolgo-
zó ipar mellett szeszgyár, sörgyár, zománcárugyár, gyufagyár is léte-
sült. A vasútvonalak, illetve a dunai hajójáratok viszont nem tették
lehetôvé a termékek gyors felszállítását Budapestre. Emiatt sürgetô-
vé vált az újabb, dél-budai helyiérdekû vonal kiépítése.

A Budapest–Budafoki Helyiérdekû Villamos Vasút Rt. (BBVV)
néven bejegyzett társaság kérésére 1897. május 24-25-én újabb bejá-
rást tartottak. Az engedélyokiratot a kereskedelemügyi miniszter
1898. május 8-án 90 év idôtartamra adta ki. Ezzel létrejött a fôváros
negyedik – törzsvonalnak tekintendô –, normálnyomtávú, villamos
üzemû helyiérdekû vasúti vonala. A 7,8 km hosszú vonal a Szent
Gellért térrôl a Fehérvári úton, Albertfalván és Budafokon át Buda-
fok-Háros MÁV-állomásig vezetett.

Az egyvágányú pályát 25 cm vastag kavicságyazatra, 23,6 kg/fm-es
sínekbôl építették. Az 550 V feszültségrôl a BBVV gondoskodott, és
egyszerû közúti felsô vezetéket építettek.

A Gellért tér és az Átlós utca (a mai Móricz Zsigmond körtér) kö-
zötti, mintegy 800 fm-es közúti vasúti szakaszt a tulajdonos BKVT és
a BBVV megegyezés szerint közösen használta. A közös szakaszon
két (!) munkavezetéket építettek, egyet a BKVT, egyet pedig – 1,5 mé-
terrel távolabb a járda felé – a BBVV jármûvei részére. Az elôbbi cég
lírás csúszófelületû, az utóbbi csigás (görgôs) áramszedôt alkalmazott.
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A Gellért téren várócsarnokokat, a vonal mentén négy fedett vá-
róhelyiséget, Budafokon pedig áramfejlesztô ôrházat, négyvágányos
kocsiszínt építettek. A budafoki kocsiszín építésére – versenytárgya-
lások eredményeként – az a Hoffer és Sorg cég kapott engedélyt,
amely késôbb a szentendrei kocsiszínt is megépíthette.

A megállóhelyek száma viszonylag sok volt – Budapest 7, Albert-
falván 4, Budafokon 10 – ezért a Fôvárosi Közmunkák Tanácsa
(FKT) joggal vitatta a helyiérdekû jelleget, mivel az átlagos megálló-
hely-távolság csupán 430 m volt. 

A vonalat, sok huzavona után, 1899. szeptember 19-én nyitották
meg. A forgalmat A típusú, T 20 jelû 2×25 LE teljesítményû motorok-
kal felszerelt, két vezetôállú, barnára festett, négy tengelyû motor-
kocsik bonyolították le. Ezenkívül közlekedtek még A/1 típusú, egy
T20-as motorral felszerelt vontatójármûvek is. A négytengelyû motor-
kocsik az A/1 típusú motorkocsikkal azonos építésû pótkocsikat von-
tattak. E pótkocsik különlegessége az egyik végükön elhelyezett 
vezetôállás volt, így a végállomásokon a motorkocsikat nem kellett
körüljáratni. A jelzô nélküli kitérôtávolságra közlekedô vonatok fordí-
tására a belsô végállomáson csak 1911. október 31-én épült hurokvá-
gány az új beszerzésû, vezetôállással fel nem szerelt pótkocsik miatt. 

A Budafok–Budaörs–Törökbálint vonal megépítésére 1914-ben
került sor. Ezzel gyakorlatilag a HÉV-vonalak kiépítése befejezôdött.
A HÉV elsô 7,8 km-es szakasza a Ferenc József híd–Gellért tér–Bu-
dafok között 1899. szeptember 19-én nyílt meg. Eleinte óránként in-
dultak a szerelvények. Ez a vonal felháborította Kis- és Nagytétény
lakóit. Nekik ugyanis sokat kellett gyalogolniuk a budafoki végállo-
másig, hogy felszállhassanak a HÉV-re. Egy kistétényi fogorvos,
Poplel Dénes (aki Budapesten lakott) kérvényt nyújtott be az alis-
pánhoz: engedélyezzék neki, hogy saját költségén, a budafoki HÉV-
végállomástól kiágazólag, Kistétény érintésével, Nagytétényig veze-
tendô, keskenyvágányú, esetleg rendes nyomtávú, kôrforgalmi ló-
vasutat üzemeltethessen!
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1905. május 24-én Beniczky alispán megadta az elômunkálatok-
ra az engedélyt. Erre már a HÉV is kénytelen volt reagálni, ha nem
akart nevetségessé válni azáltal, hogy az utas a villamos meghajtású
vonatról lóvasútra legyen kénytelen átszállni. Emellett az üzleti ér-
dek sem volt elhanyagolható! 1905. november 8-án a 23388. számú
miniszteri rendelettel a HÉV megkapta a vonal meghosszabbításához
az engedélyt. 1909. április 24-én nyílt meg a HÉV nagytétényi sza-
kasza. A BUDAFOKI HÍRLAP korabeli tudósítása szerint 1909-ben a
HÉV-nek már 134 járata volt naponta és évente 800 000 utast szállí-
tott, ami naponta átlagosan mintegy 2200 utast jelentett.

A forgalom egyre nôtt, a belterjes gazdálkodásból származó ter-
mékek gyorsan eljutottak a fôvárosi piacokra. A társaság 1905-ben
négy nyitott nyári pótkocsit is beszerzett, és meglevô jármûveire lég-
féket szerelt fel.

A BBVV részvényeinek többségét 1906-ban a tôkeerôs BKVT 
leányvállalata a BHÉV részére megvásárolta. A cégjelzés nem, csu-
pán az irányítás változott. A BHÉV továbbfejlesztette a vonalat.
Nagytétényig már kettôs vágánynak megfelelô alépítményt építettek.
A beépített területen kockakôvel burkolt Phönix-vágányokat alkal-
maztak. A törzsvonal 8,2 km-es második vágányát pedig 1909. no-
vember 19-én adták át.

A kistarcsai gyártól 1912-ben egy mozdonyt, nyolc motor- és tíz
pótkocsit szereztek be, hogy elláthassák a vonal fokozatosan növek-
vô forgalmát. A kocsiparkon közben átalakításokat is végeztek. Két
motorkocsit pótkocsivá építettek át. Az addig használt csigás áram-
szedôket csúszólaposra cserélték.

A vonal további kiépítése is folytatódott, a korábbi elképzeléseknek
megfelelôen Törökbálint irányában. A közigazgatási bejárás 1910. feb-
ruárjában volt. 1912. április 21-én Beöthy László kereskedelmi mi-
niszter terjesztette be, az Országgyûlésen a Budaörs–Törökbálint felé
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A törökbálinti végállomás. A képeslapot 1915. június 14-i keltezéssel írták

Egy – még bérelt – HÉV-szerelvény a vonal megnyitásakor, a törökbálinti végállomá-
son. A jellegzetes, kerek viszonylatszámjelzôt a budaörsi HÉV saját kocsijain soha
nem használták



kiépíthetô szárnyvonal létrehozására vonatkozó határozat javaslatot,
amelyet jóvá is hagytak a honatyák. A vonal – a törzsvonalból a buda-
foki MÁV-felüljáró után kiágazva –, kettôs vágányon haladt 13,4 
kilométer hosszban, a Kamaraerdô–Budaörs nyomvonalon Törökbá-
lintra. A vágányokban már 30 kg/fm tömegû síneket alkalmaztak, és
50 km/h sebességet engedélyeztek a korábbi 30 km/h helyett.

A szárnyvonalon nyolc megálló, Kamaraerdôn hurokvágány
épült. Ugyancsak Kamaraerdôn és Törökbálinton az állomási fôvá-
gányokon kívül 2-2 állomású mellékvágány épült, a BHÉV vonalain
alkalmazott 1000 V-os üzemi feszültségre. A Budafokon épült új
áramfejlesztô telep a törzs- és a szárnyvonal energiaszükségletét
egyaránt kielégítette.

A törökbálinti vonalat 1914. június 23-án helyezték üzembe.
A cég Kistarcsáról rendelt kocsikat, de ezek gyártása késett, ezért a
BKVT-tôl béreltek jármûveket, és a felsô vezetéket ideiglenesen 550
V-tal táplálták. Az új jármûvek 1914/15-ben megérkeztek, és újabb
kocsiszínt kellett építeni. Ekkor épült ki Budafok-Forgalmitelep, a
ma ismert formában.

Kistarcsán további kocsiszekrényeket gyártottak, de a Ganz Gyár
nem készítette el a vontatómotorokat, ezért üzembe helyezésük – a
gazdasági nehézségek miatt – tíz évig elhúzódott. A teherforgalom
részére két új villamosmozdonyt szereztek be.

Nagy lendülettel tervezték a nagytétényi vonal Érdig történô
meghosszabbítását – a tereprendezés el is kezdôdött –, de a háború
utáni gazdasági nehézségek miatt a kivitelezés elmaradt.

1906. március 1-jén díjszabási megállapodás jött létre a BKVT és
a BHÉV vonalainak átszálló forgalmát illetôen: 28 filléres átszállóje-
gyet bocsátottak ki a jobb parti (budai) vonalakra is. A bal parti 
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A HÉV Budaörsre vezetô pályaszakasza, ahonnan a szerelvény a Vasút 
(a mai Baross) utcán haladt tovább

A HÉV „Budaörs” állomása, a Baross utca és a Károly király utca keresztezôdésében.
A bal oldalon látható épület ma a Városi Könyvtárnak ad otthont



vonalakon már korábban rendezték ezt a kérdést: másodosztályon
24, a harmadosztályon 20 filléres jegyekkel lehetett utazni. Az ebbôl
származó bevételeket megosztották a társaságok között.

A Budapest–Budafok–Budaörs–Törökbálint között közlekedett HÉV
rövid története és annak budaörsi vonatkozásai

1937-ben felépült a Horthy Miklós (ma Petôfi) híd. Megváltozott az 
Átlós utca (Móricz Zsigmond körtér) szerepe, ahol egy fontos vasúti
csomópontot építettek ki. Új hurokvágány, felvételi épület készült.
A körtérre került a HÉV „fejállomása” a Szent Gellért térrôl.

Az elôbbiekben ismertetett dokumentum szerint, az Ország-
gyûlés döntése alapján, 1912. április 21-én a HÉV engedélyt kapott
az illetékes hatóságoktól, hogy a budafoki vonalból kiágazva – Ka-
maraerdô érintésével, Budaörsön át – Törökbálintra egy kétvágányú
villamosvasutat építsen. A Budaörs–Törökbálint közötti vonal 1913-ra
elkészült.1900-tól kezdôdôen kiépült a térségben lévô ipari üzeme-
ket kiszolgáló iparvágány-hálózat legnagyobb része. Megépültek a
Budafok-belváros, a Budafok-Háros, a Nagytétény–Diósd vasútállo-
más épületei. Kiépült a hárosi teherpályaudvar jelentôs része. A köz-
úti vasúti forgalom hatalmas mértékben megnövekedett. Ezt bizo-
nyítja a biai fôszolgabírónak 1914. május 10-én kelt a közutak for-
galmáról beérkezô jelentése is: „A Budapest–Eszék fôútvonalon, 
Budafokról Budapestre, a fôszállítmány: bor, sör, pezsgô, konyak,
szesz, élesztô. Átmeneti szállítmány Sóskút felôl, durván megmun-
kált kövek. A Fejér megyei nagyobb gazdaságokból nagymennyiségû
tej, azonkívül Kistéténybôl és Budafokról kútkövek, építôkövek és
egyéb, bánya és mezôgazdasági termékek.”

A közutakon abban az idôben a fuvardíj köbméterenként 4-6 fillér
volt. Olcsósága miatt a vasúti szállítás így még intenzívebb vált.
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A hárosi és a nagytétényi pályaudvar több száz vagon odairányított
árut fogadott. Nyersanyagot, félkész termékeket, készárut raktak be.

A budafoki HÉV-vonalhoz foggal-körömmel ragaszkodó tétényiek
is megnyugodtak és boldogan utaztak Budapestre az áruikkal. Talál-
tam olyan dokumentumot is a levéltárban, amit azt bizonyítja, hogy
szó volt egy megyegyûlésen arról, hogy azt a vonalat meghosszabbít-
va jönne el a HÉV Budaörsig. Ebbe azonban a kicsit rátarti budaörsi-
ek nem mentek bele. Azzal érveltek, hogy túl nagy kerülô lenne ne-
kik. Ragaszkodtak az eredeti tervekhez. Közben a HÉV egyre népsze-
rûbb lett, úgy a személy-, mint az áruszállításban.

Érdekességként említem meg, hogy az engedélyek megszerzése
rengeteg idôbe tellett. Be kellett mutatni a következô dokumentumo-
kat: a biztonság megteremtése; a pontos nyomvonal; a vasút és fel-
építményének rendszere; az engedélyezett legkisebb ívsugár; a von-
tatási és jelzési rendszerek; a legnagyobb sebesség rögzítése.

Az 1910-es évek elejére nyilvánvalóvá lett, hogy Budaörs lakossá-
gának nem áll rendelkezésére olyan közlekedési eszköz, amely nagy-
obb számban és gyorsabban szállítaná az ôstermelôket és a fôvárosi
gyárakban dolgozókat. A község vezetôi érdeklôdni kezdtek a HÉV-
járat Budaörsre hozatala után. Olyan választ kaptak, hogy csak Buda-
örsre kihozni nem éri meg, vonják be a környék településeit is: Biát,
Torbágyot, Törökbálintot, Tétényt, esetleg Érdet is, vagy Budafokot
(Promontort). A költségek így megoszlanak, és az építôknek is jobban
megéri. Nem kapkodták el a budaörsi elöljárók a dolgot. Valószínû
mindent megfontoltak, megbeszéltek az érintett községek vezetôivel.
Végül is a vonal megépült, amelyet a következô oldalon láthatunk.
Szemléletes áttekintést nyújt az egykori HÉV-vonalakról, azon belül a
budaörsirôl, felsorolva az állomások nevét is.

Minden budaörsi polgár nagyon szerette volna, ha megépül a
HÉV, hogy áruját könnyebben vihesse a fôvárosba, hogy könnyeb-
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ben bejusson a budapesti munkahelyére és haza is térhessen hamar
az otthonába. Ezért azonban súlyos áldozatot kellett hoznia: földjé-
bôl kellett egy darabot adni a HÉV vonalának megépítéséhez! Köz-
ismert volt azonban a budaörsi emberek földszeretete. Sehogysem
akartak megválni tôle. Kell a HÉV, de ne az ô földjén menjen ke-
resztül! Gyûlést gyûlés követett, de nem tudtak megegyezni. Ezért a
felettes hatóság – utolsó lehetôségként – elrendelte a kényszerki-
sajátítást, és az összehívott gyûlésen sikerült végre meggyôzni a la-
kosságot dr. Laufer Lajos ügyvédnek, hogy a kényszerkisajátítást, ha
akarják, ha nem, a lakosság érdekében végre fogják hajtani, az aláb-
bi tartalmú végzés alapján:

„A Budapest–Budafoki Vasút Rt. Igazgatóságának kérelmére, a
Budafok–Törökbálinti h.é. vill. vasút céljaira, Budaörs község határá-
ban szükséges területek megszerzése véget elrendelt kisajátításból a
20811/p.913. szám alatt kelt végzéssel, Budaörs község egyes birtoko-
sai ellen megindított kisajátítási, kártalanítási ügyben az eljárás meg-
kezdése és az egyezkedés megkísérlése, tárgyalási határnapul 1914.
március 3. napjának de. fél 11 órája, folytatólag: 1914. évi március hó
10. napjának de. fél 11-órára folytatólag mindenkor Budaörs község-
házához kitüzetik. Ezekre a tárgyalásokra kisajátító Dr. Laufer Lajos
ügyvéd kisajátítóbiztos úr útján, továbbá a kisajátítási összeírásban, a
közölt telekkönyvi értesítésben megnevezett tulajdonosok és a telek-
könyvileg érdekeltek képviseletében Dr. Kéthy Endre budapesti ügyvéd,
kirendelt ügygondnok, azzal a figyelmeztetéssel, hogy netáni elmara-
dásuk, a kártalanításuk felett, az érdemleges határozat meghozatalát
nem gátolja, sôt e részben igazolásnak nincs helye.”

A gyûlést az akkori községházán tartották. (Az épület napjainkban
a Szent Vince Római Katolikus Óvodának ad helyet.) Az akkor készült
eredeti jegyzôköny egyik eredeti példánya a birtokomban van. Az
adatokat ebbôl a hiteles forrásból merítettem. Kicsit megtépázott, tö-
redezett, de minden sora jól olvasható a csaknem száz éves okmány-
nak, melynek száma: 25427/1913/p. Innen kezdve a jegyzôkönyv
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alapján folytatom. Egyes nevek többszöri elôfordulása lehetséges,
ugyanis egy-egy budaörsi lakosnak nem csak egy földrésze lehetett,
nem is beszélve a rokoni kapcsolatokról.

A kisajátításban érintettek:
1. Winkler György és neje Szattelberger Katalin
2. Winkler Jakabné született (sz.) Niedermayer Mária
3. Mayer Jakabné sz. Hauser Mária
4. Kindtner Mátyás és neje Helly Éva
5. Keusch Gáspár és neje Helly Katalin
6. Nádas Józsefné sz. Gallusz Mária
7. Michelberger Józsefné sz. Winkler Magdolna
8. Winkler János
9. Winkler Pál és neje Eberhardt Mária

10. Helly Mártonné sz. Winkler Rozália
11. Winkler Pál és  neje Eberhardt Mária
12. Feldhoffer Antalné sz. Winkler Zsuzsanna
13. Feldhoffer Istvánné sz. Winkler Mária
14. Winkler András mint kiskorú (kk.) Winkler János gyámja
15. Michelberger Istvánné sz. Winkler Éva
16. Wéber Györgyné sz. Winkler Anna
17. Michelberger Józsefné sz. Winkler Magdolna
18. Daxhammer Mátyásné sz. Winkler Mária
19. Winkler János mint  kk. Winkler Terézia gyámja
20. Deigner Jakabné sz. Winkler Katalin
21. Winkler Ferencné sz. Murand Gertrud
22. Frank Ferencné sz. Feldhoffer Éva
23. Gantner János és neje Michelberger Erzsébet
24. Wéber József
25. Illy Gábor és neje Hauser Mária
26. Helly Józsefné sz. Winkler Mária
27. Winkler Jakab és neje Kreisz Terézia
28. Weisz Károly és neje Winkler Katalin
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29. Kreisz Andrásné sz. Ritter Teréz
30. Herczog Ferenc
31. Niedermayer Józsefné sz. Herczog Mária
32. Herczog Ferenc és neje Ritter Zsuzsanna
33. Herczog György
34. Winkler Mátyásné sz. Wéber Terézia
35. Wéber András és neje Schulcz Mária
36. Wéber Lôrinc
37. Wéber János és néhai neje Prath Teréz
38. Frank Antal és neje Kreisz Teréz
39. Szattelberger János és neje Kreiszt Erzsébet
40. Hauser Károlyné sz. Kreisz Anna
41. Hauser Károly
42. Mayer Jánosné sz. Hauser Mária
43. Braun Andrásné sz. Hauser Anna
44. Hauser János
45. Deigner Ferenc
46. Ifj. Gandtner János és neje Michelberger Erzsébet
47. Freier Jakabné sz. Illy Erzsébet
48. Budaörs község bírája
49. Helly Anna
50. Helly József és neje Grósz Katalin
51. Wenczel Andrásné sz. Hauser Mária
52. Winkler Márton és neje Braun Mária
53. Hierholcz József
54. Hauser Jánosné sz. Schmidt Mária
55. Treier Antalné sz. Wéber Mária
56. Grosz Péterné sz. Keusch Katalin
57. Hauser György és neje Ritter Teréz
58. Keusch Willibald és neje Wéber Zsuzsanna
59. Illy Gábor és neje Hauser Mária
60. Stammel Andrásné sz. Drixler Rozália
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Valamint a felsorolt ingatlanokra, telekkönyvileg érdekeltek 1914. évi
március 4. napjára de. 10 órára Budaörs községházához megidéz-
tettek, név szerint:
61. Szattelberger János
62. Budaörs község bírája
63. Deigner Ferencné sz. Kosziánovits Katalin
64. Kindtner Mátyásné sz. Kosziánovits Éva
65. Schön Gergely
66. Mayer József és neje Deigner Mária
67. Gulics Istvánné sz. Prath Anna
68. Prath János
69. Prath András
70. Drixler Jánosné sz. Tierhold Mária
71. Niedermayer Pál és neje Berger Terézia
72. Wágner János és neje Braun Éva
73. Joósz József és neje Mayer Erzsébet
74. Joósz János és neje Tirkelbach Mária
75. Schmidt András és neje Helly Magdolna
76. Braun Jakab és neje Niedermayer Anna
77. Weibert Ferenc és neje Huber Róza
78. Mayer Mátyás és neje Winkler Franciska
79. Michelberger Gergely és neje Hierholcz Mária
80. Riedl Márton és neje Niedermayer Terézia
81. Wéber Lipót
82. Ebner Györgyné sz. Winkler Erzsébet
83. Kreisz József és neje Hauser Zsuzsanna
84. Hauser Lôrinc és neje Winkler Anna
85. Pfundt György és neje Mayer Erzsébet
86. Pfundt Károly és neje Ebner Mária
87. Pfundt Zsuzsanna
88. Prach Pálné sz. Kruck Rozina
89. Pfundt András kk. gyámja (?)
90. Deigner Mátyásné sz. Herczog Teréz
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91. Herczog Lôrinc és neje Rücker Terézia
92. Schön Gergely és neje Neubrandt Anna
93. Braun Mátyásné sz. Gantner Mária
94. Weber Katalin
95. Hierholcz Wendelné  sz. Wéber Anna
96. Braun Szilveszterné  sz.  Kosziánovits Mária
97. ifj. Krizsanovics Wendel

Valamint ezekre az ingatlanokra telekileg érdekeltek 1914. évi már-
cius hó 10. napjának 10 és fél órájára, Budaörs községházára meg-
idéztettek:
98. Herczog András és neje Báder Mária
99. özv. Wendler Mátyásné sz. Luncz Éva

100. Dr. Reitter Ferenc és neje Kruspel Irma
101. Stammler Ferenc és neje Kruspel Borbála
102. Wéber Antalné sz. Wéber Terézia
103. Schilling Pálné sz. Tagscherer Mária
104. Róth Jakabné sz. Tagscherer Terézia
105. Ébner András és neje Michelberger Katalin
106. Pfundt Károly és neje Ebner Mária
107. Wéber Jánosné sz. Winkler Erzsébet, mint kk. Ébner Antal gyámja
108. Richtscheid Mátyás és neje Illy Mária
109. Winkler József és neje Feldhoffer Magdolna
110. Helly Józsefné sz. Grosz Katalin
111. Krammer István és neje Untergoffler Erzsébet
112. Deigner Jakabné sz. Malek Mária, 

mint  kk. Wéber Gertrúd és Teréz gyámja
113. Ritter János és neje Michelberger Mária
114. Schmidt Mátyás
115. Ritter János és neje Keusch Anna
116. Ritter Ferenc
117. Hauser Györgyné sz. Ritter Teréz
118. Ritter Mária
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119. Ritter János
120. Michelberger Andrásné sz. Ritter Róza
121. Ritter József
122. Ritter Jánosné sz. Braun Mária
123. Braun József és neje Mayer Magdolna
124. Özv. Daxhammer Istvánné sz. Schilling Erzsébet
125. Schilling Anna
126. Hoffner Mátyás és neje Daxhammer Éva
127. Eberhardt József és neje Hierholcz Terézia
128. KindtnerAndrásné sz. Eberhardt Terézia
129. Winkler Pálné sz. Eberhardt (…)
130. Wendler János és neje Stümmer Erzsébet
131. Keusch Istvánné sz. Herczog Mária
132. Kern Ferenc (Banja Luka-i lakos)
133. ifj. Michelberger Sebô és neje Eberhardt Teréz
134. Hauser János és neje Eberhardt Magdolna
135. Feldhoffer Antal és neje Tengl Katalin
136. ifj. Ebner János (János fia)
137. Tengl András
138. Ritter József és neje Feldhoffer Terézia
139. Treier Józsefné sz. Konrád Mária
140. treier József 
141. Kruck Józsefné sz. Kruck Mária
142. Niedermayer Antalné sz. Kruck Ktalin
143. Drixler Ferencné sz. Teldhoffer Mária
144. Bader Richardné sz.  Treier Borbála
145. Eberhardt Lipótné sz. Freier Mária
146. Szattelberger József
147. Treier Istvánné sz. Szattelberger Mária
148. Huber Mihályné sz. Hauser Katalin
149. Frank Józsefné sz. Albecker Erzsébet
150. Joósz János és neje Zirkelbach Erzsébet
151. Joósz József és neje Mayer Erzsébet
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152. Winkler Györgyné sz. Eberhardt Terézia
153. A budaörsi római katolikus egyház képviseletében 

Dr. Csernoch János esztergomi érsek, Esztergom
154. Budaörs község bírája
155. Hauser János és neje Treier Katalin
156. Winkler János és neje Kreisz Magdolna
157. Helly Mátyásné sz. Winkler Rozina

Valamint ezekre az ingatlanokra egyébként telekkönyvileg 
érdekeltek:
158. özv. Feldhoffer Jánosné sz. Wéber Mária
159. Ebner Jánosné sz. Wéber Magdolna
160. Wéber Lipót és neje Hauser Erzsébet
161. Bader Antalné sz. Wéber Mária
162. Braun Szilveszterné sz. Krizsanovits Mária
163. ifj. Krizsanovits Vendel
164. Krizsanovits József
165. Herczog András és neje Bader Mária
166. Wendler Mátyás
167. Stammler Ferencné sz. Kruspel Bobála
168. Hauser Lôrincné sz. Winker Anna
169. Winkler Erzsébet
170. Winkler Jakab
171. Dr. Reitter Ferencné sz. Kruspel Irma
172. Ebner János
173. Pfundt Károlyné sz. Ebner Mária
174. Wéber Jánosné sz. Winkler Erzsébet, mint kk. Ébner Antal gyámja
175. Richtscheid Mátyás és neje Illy Mária
176. Wenczel Mátyás és neje Frank Mária
177. Reidl Antalné sz. Herczog Terézia
178. Ritter Mátyásné sz. Niedermayer Terézia
179. Ritter József és neje Schmidt Anna
180. Schmidt Lôrinc és neje Hierholcz Erzsébet
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181. Braun János és neje sz. Wendler Teréz
182. Schilling István
183. Winkler Mártonné sz. Braun Mária
184. Deigner Antalné sz. Deigner Katalin
185. Winkler Mátyásné sz. Eberhardt Teréz
186. Eberhardt István
187. Gozolics Antalné sz. Eberhardt Katalin 
188. Eberhardt Istvánné sz. Wendler Franciska, 

mint  kk. Eberhardt Vendel, Mária és Erzsébet gyámja
189. Pfundt Mártonné sz. Joósz Ktalin
190. Deigner János és neje Pfundt Katalin
191. Weibert Ferencné sz. Hubert Rozina
192. Daxhammer Jánosné sz. Hubert Teréz
193. Szattelberger József, nôs volt Braun Évával
194. Kk. Szattelberger József gyámja
195. Eberhardt Lipótné sz. Treier Mária
196. Báder Richárdné sz. Treier Borbála
197. Albrecht Istvánné sz. Malek Borbála
198. Malek Mátyás és neje Herczog Mária
199. Deigner Jakabné sz. Malek Mária
200. Drixler Ignácné sz. Feldhoffer Teréz
201. Drixler Ferencné sz. Feldhoffer Mária
202. Kruck György
203. Konrad Mátyás
204. özv. Gulics Istvánné sz. Konrad Franciska
205. Herczog Antalné sz. Ritter Katalin
206. Kreisz Andrásné sz. Ritter Terézia
207. ifj. Ebner János (János fia)
208. Kruspel Ferencné sz. Tengl Anna
209. Ritter János és neje Braun Mária
210. Ritter Jakab
211. ifj. Michelberger Sebô és neje Eberhardt Terézia
212. Deigner Lôrincné sz. Kern Anna
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213. Gulics Mátyás és neje Bognár Mária
214. Deigner Józsefné sz. Wendler Mária
215. Hierholcz István és neje Daxhammer Katalin
216. Wendler János és neje Stümmer Erzsébet
217. Eberhardt József és neje Hierholcz Rozina
218. Mayer Mártonné sz. Gulics Mária
219. Wendler Mátyásné sz. Gulics Anna
220. Hesz Mártonné sz. Daxhammer Magdolna
221. Daxhammer Mátyás
222. Ecker Istvánné sz. Daxhammer Teréz
223. Daxhammer Istvánné sz. Schilling Erzsébet
224. Gulics Mihály és neje Deigner Zsuzsanna
225. Gulics János és neje Deigner Zsuzsanna
226. Gulics József és neje Eberhardt Teréz
227. Gulics István és neje Hauser Teréz
228. Konrad Antalné sz. Gulics Teréz

Hatalmas feladat lehetett a több mint kétszáz – ráadásul földet
imádó embert – meggyôzni arról, hogy mennyi emberéletet könnyít
meg a HÉV. (Hej, ha elôre látták volna, mi történik majd 1963-ban...) 

Vita volt még a kártalanítás körül is, de végül megegyeztek. Figye-
lembe vették a telek talajának minôségét, beültetettségét, esetleg 
beépítettségét és mindent amit lehetett. Négyszögölenként átlag, 3-4
korona között kártalanították a tulajdonosokat. Ez jóval több volt, mint
amit az ügynökök, legfeljebb 2-2 és fél koronát, ígértek a földekért.
Volt olyan ember is, aki sírva írta alá az adás-vételi szerzôdést. Olyan
is akadt, aki ügyvédet fogadott, hogy át ne verjék. A gyümölcsösökért
négyszögölenként 14-16 koronát fizettek. Akadtak, akik még attól is
többet kaptak, például Schön Gergely 20 koronát kapott szépen ápolt
kertjéért négyszögölenként.

A jegyzôkönyv pontosan felsorolja, hogy ki és mennyi kártérítést
kapott. Ez azonban már nem tartozik ránk. 
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Budaörs állomás a Károly király utca felôl

Családi kirándulás a budörsi HÉV-vel, anno...
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A feljegyzés készítôje nem ismert.
Forrás: Kósa Pál gyûjteménye



A törökbálinti HÉV – Budaörs, Kamaraerdô
Varga Ákos Endre

Kiskoromban az egyik kedvenc „régivillamos-nézôhelyem” Kama-
raerdô volt. Mindig reménykedtem, hogy sikerül elkapni az öreg,
kéttengelyes kocsik indulását a 41-es végállomásánál, annyira szeret-
tem az ajtózáródást jelzô vörös lámpa fényét nézni! Ami viszont fur-
csa volt: a villamosnak az út egyik oldalán volt a végállomása, mi-
közben az aszfaltban még folytatódtak a sínek; miközben a túlolda-
lon megvolt a töltés, illetve a felsôvezeték tartóoszlopai is, mintha
igazából tovább kellene mennie! 

Titokban mindig reméltem, hogy egyszer megint tovább is fog
menni; na nem mintha dolgunk lett volna ott, de izgalmasnak tûnt
a gondolat! Évekkel késôbb tudtam meg, hogy az ezen a vonalon
1963-ig közlekedô HÉV eredetileg egészen Törökbálintig elment,
míg az utána létrejött 41-es villamos már csak Budaörs-Kamara-
erdôig. Ekkor jöttem rá arra, hogy kiskoromban – valószínûleg az
M7-es építésekor – az autópálya mellé helyezett hurokvégállomás
maradványait láttam a közeli közúti felüljáróról – annak idején sose
értettem, mit keresnek ott sínek! 

A törökbálinti helyiérdekû vasút a budafoki és tétényi járatot üze-
meltetô BBVV (Budapest–Budafoki Helyi Érdekû Villamos Vasút)
szárnyvonalaként jött létre. Valamivel hosszabb volt, mint 13 kilomé-
ter, és végig kétvágányosan építették ki, Fischer – Jellinek rendszerû
felsôvezetékkel, 1100 V-ra tervezve. Állomás épült Kamaraerdônél
és Törökbálinton, és bár a vonal nagy részén 50 kilométeres maxi-
mális sebességet engedélyeztek, Budaörsön csak lassabban haladha-
tott át, mivel itt a Baross utcában a közúton haladtak a vágányok. 

Ahogy az a fentebbi térképrôl látszik, a vonalvezetés nem volt
valami szerencsés: Kamaraerdônél a vágányok északnak fordultak,
egy aluljárón átmentek a „nagyvasút” alatt (a közút még évtizedekig

299



sorompóval keresztezte a bécsi vonalat!), behaladtak Budaörsre,
majd ott egy újabb kanyarral nyugat felé fordultak. Talán érdekes
tudni, hogy azt a térséget, ahol ma a nagyáruházak és az autópálya
van, „Két vasút közének” hívták akkoriban. Az után a HÉV északról
közelítette meg Törökbálintot, miután még egyszer átment a vasút
alatt. 
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A vonal 1914. június 23-án nyílt meg, de akkorra még nem érkez-
tek meg a kimondottan oda rendelt jármûvek, így a BKVT-tôl kölcsön-
zött, természetesen 550 V-tal táplált 1000-ekkel indult meg a forgalom.
A menetidô egy óra körül volt, mely néhány évtized múlva már na-
gyon soknak számított, hiszen akkor már volt ennél gyorsabb buszjá-
rat Törökbálintra. Ráadásul 1945 nyarán – a másutt tapasztalható
anyaghiányt pótolandó – elbontották a második vágányt Kamaraerdô-
tôl kifelé, akárcsak az ott levô hurkot. Mindez bizonyára szerepet ját-
szott abban, hogy amikor az 1960-as évek elsô felében a vonalat át-
adták a Fôvárosi Villamosvasútnak, már nem terveztek alul- vagy fe-
lüljárót a vasútnak az M1–M7 autópályák keresztezéséhez, hanem
egyszerûen elvágták. 

(Forrás: Internet)

Hóeltakarító vonat a Kamaraerdô és Budaörs közötti HÉV-sínpáron,
a budaörsi repülôtér  mellett



302

EPILÓGUS

A második világháborút követôen 1945. május 23-án indult újra a
budaörsi HÉV-en a forgalom – Budaörs–Törökbálint között – 4,3 km
hosszan. A kamaraerdei hurokvágányt kényszerbôl elbontották, és
azt részben Budatétényben, részben pedig Pesterzsébeten építették
be, hogy ott is megindulhasson a forgalom.

Természetesen, az akkori idôkra jellemzô módon, a HÉV sem ke-
rülhette el az államosítást, amelyre 1949. szeptember 30-án került
sor. 1987. augusztus 7-én  nagy ünnepségeket rendeztek a Budapest
és környéki HÉV-vonalak megépítésének kezdetére emlékezve, a
100 éves évforduló alkalmából. Viszont a budaörsi–törökbálinti
HÉV-vonal felszámolását – amely 1963-ban következett be – (érthetô
okokból) azóta sem „ünnepelte meg” senki sem, legfeljebb elgon-
dolkoztak rajta, mit tettek...

A felhasznált szakirodalom
A budapesti HÉV története 1887–1987. Kiadta a 100 éves évfordulóra
a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV).
A Fôvárosi Közlekedési Vállalat iratanyaga. A Fôvárosi Levéltár, Bp.
Budapest Lexikon.
Budapest története 5. kötet
Keller László: A városi közlekedés-ben írt cikkei.
Dr. Nagy Ervin – Dr. Szabó: Budapest közlekedése Tegnap–Ma–Holnap.
A BKV statisztikai évkönyvei.
A Közlekedési Múzeum Könyvtárának dolgozói (Emlékkiadvány).
A Budapesti Széchényi Könyvtár dolgozói (Emlékkiadvány).
A Vasárnapi Újság 1886–1914 közötti számai.
A fotókat és a dokumentumok fénymásolatait az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársai bocsátották rendelkezésre. Köszönet érte!
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