
Visszatekintve varosunk torte net ere. foltjait, segit eligazodni azokhan a dolgok.
elobb-ut6bb talalkozunk az itt ell elodc- ban, amclycket az ido cddig cltakart.
ink mindcnnapjait meghataroz6 szo16ter- Eraviscusok:
mesztessel es boraszattal. Ez a nez6pont, Sokan meg ma is ugy gondoljak, hogy
mint egy multba nezo tavcso deriti rei, a sz616termesztes kezdetei csupan a r6-

igazolja varosunk tortenetenek homalyos folytata.\' a 10. oldalon
-
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Budaors sz6l6tennelese 1769.beo (Koeldinger alla5z)

folylalas az 1. oldalrol
mai korig nyulnak vissza. Az els6 ide vo-
natkoz6 adatok a "La Tene -kultura" ko-
rab6l szannaznak (i. e. V. sz.). Strabon es
Cassius Dio is sz6l a pannoniai sz6l6kr6l.
A feltart adatokb6l egyerteimtien kitunik,
bogy a romaiakat megel6z6en teriiletiin-
kon elt kelta eredetti eraviscus-torzs tag-
jai mar muveltek sz6l6iket, ha azok min6-
segilkben nero is vehettek tel a versenyt
az utanuk telepitett r6mai sz6l6kkel. Az
eraviscusok kozpontja a Gellerthegyen
volt. Nyomaikat feltartak varosunk teriile-
ten is. Bizonyit6 adatkent erdemes megje-
gyezni, bogy a telepitest meg a r6mai kor-
ban is a kelta eredetu teriiletegysegben, a
"carpennesben ,. mertek.

R6maiak:
A torteneszek szerint, ahol a r6maiak

megtelepedtek, ott azonnal sz6l6t telepf-
tettek, s bel6le bort keszitettek. Ez a tele-
rites Pannoniaban oly nagymertekti volt,
bogy Domitianus csaszar (i. u. 81-96.)
az aquileiai borkeresked& erdekeinek ve-
delmeben elr~ndelte, bogy a muvelt sz6-
1& relet ki kell irtani, es helyiikbe gabo-
nat kell vetni. Ha bekes eszkozokkel nero
sikeriilt a rendeletnek ervenyt szerezni, ak-
kor sor keriilt a katonasag bevetesere is.
Ez az id6szak mintegy ketszaz evig tar-
tort, rnignem a pannoniai sziiletesu Pro-
bus csaszar ellenrendelete veget vetett en-
nek az aldatlan allapotnak. Nalunk italiai
pelda alapjan a lugasmuvelest honositot-
tak meg. Varosunk teriileten e korban
tobb villatelepiiles jott letre. A borkultura
nyomaira kovetkeztethetiink Silvanus he-
lyi tiszteleteb6l, aki kezdetben az erd6k
es a nyajak, kes6bb a gyiimolcsfak es a
sz6l6k, vegill az egesz mewgazdasag iste-
ne lett. Az ebb6l az id6b6l szarmaz6 es
Budaors teriileten felszinre keriilt oltarko-
vek, szarkofagok dombormuvein ugysz61-
van a sz6l6 az egyetlen diszft6elem.

Az Arpad-kort61 1526-ig:
A r6maiak bukasa utan az 6slakossag

es a veliik kevered6 egyes nepcsoportok,
peldaul avarok, mint ezt adatok bizonyit-
jak, atveszelve a nepvandorlasok koranak
viharait, folyamatosan lakta videkiinket.
Megelhetesenek f6 forrasa ekkor is a szO-
16 volt.

A kora Arpad-korban Ors mar egyike a
Buda-kornyeki, Pilis-megyei sz6l6terme-
16 falvaknak. Mint az iras mondja: "A bu-
dai Varhegy teriileten, a t6le nyugatra Sa-
sadig, Budaorsig mar reges-regen sz616k
es gyiimolcsosok viragoztak, miel6tt 11.
Endre kiraly a mohamedan bolgarokat el-
Gzve nemeteket telepitett.)

A kozepkori Magyarorszag hagyoma-
nyos kiviteli termekei kozott (nemesfem,
szarvasmarha) jelent6s helyet foglalt el a
kiilorszagi piacokra szallitott bor. E kor
ket leghiresebb, legjobban keresett borfaj-
taja a szeremsegi es a tiizes budai voros
volt. A nagy mennyisegben termelt bor
volt az oka tobbek kozott annak a vita-

Az itt termesztett fajtakra nezve nincse-
nek kozelebbi adatok. Csupan az deriil ki,
bogy t1:ilsulyban volt a voros bor, val6szi-
nuleg kadarka fajta. Ami a borok minose-
get illeti, azt altalaban j6nak tartollak.
Fennmaradt a kozseg 1743-b6l val6 pe-
csetje, mely oem veletleniil keresztet es
ket szolofiirtot abrazol. A sz6lok hozama
ez ido tajt meglehetosen valtoz6 volt. Ter-
mesztese jobb megelhetest biztositOIl,
mint a gabonatermesztes, bar inkabb fiigg-
venye volt a termes a klilso koriilmenyek-
nek.

A sziiretet csakis foldesuri engedellyel
lehetett elkezdeni. Az 1720-as evekbol
van adat arra, bogy a sziir~t elkezdeset en-
gedelyezo "sziireti cedulaert" (Lesezellel)
a lakosoknak fizetniiik kellett. Ezt a szo-
kast csak 1774-ben toroltek el. Erdemes
meg feljegyezni a budaorsi sz6lokrol,
bogy az 1772-es megyej osszeiras szerint
abban az idoben a sz6lok n'egyotOde volt
extraneusok (idegenek) kezen.

Az uradalom kozsegiinkben is foglalko-
roll pincegazdasaggal es borkereskede-
lemmel. A budaorsi borvidek termesenek
nagy reszet a "Budai borvidek" borakent
hoztak forgalomba. Az innen kikeriilt bo-
rok minoseget bizonyitja, hogy az 1873.
evi becsi vilagkiallftason harom budaorsi
gazda is diszoklevelet nyert sajat keszite-
su boraval.

A budaorsi szolok pusztulasa:

A budaorsi bortermeles viragzasanak a
mull szazad vegi nagy filoxerajarvany ve-
tell veget. Mivcl vedekezni akkoriban
meg nem tudtak ellene, a jarvany teljesen
kipusztitotta videkiinkon a hegyvideki
bolt ad6 sz6lotokeket.

Az 1890-es evckben Slant meg tehat a
kozsegben az ad dig prioritast elvez6 szo-
lotermesztes, mely tobb mint ketezer
even keresztlil meghatarozta az ill elok
tletet.

nak, mely az esztergomi ersek es a veszp-
remi piispok kozott zajlott, s mely a "Sasa-
di tizedperkent"vonult be a magyar jogtor-
tenetbe.

A h6doltsag kora:
1526 ulan a h6doltsagi let nehezsegei

ellenere tovabbra is tolyamatos Orson a
szOlotermeles. Az 1562-es osszefras sze-
Tint az orsi szOI6kben 100 ezer liternyi
bOT termett, noha a SzOl6k nagy resze mG-
veletlen volt. 1596-ban vall a kozseg la-
katlanna, a szol6k mGveletlenekke. Ekkor
Paltry MikJ6s esztergomi varkapitany Ors
es Keszi teljes lakossagat, 755 embert,
egyetlen ejszaka alatt atkoltoztetett Eszter-gom es ErsekUjvar koze. .

Az orsi sz6l6k ujratelepftese:
A ricok:
A torok h6doltsag utan a valamikor vi-

ragz6 sz616kultura szomoru kepet muta-
lotto Az 1700-as evek elejen a kamarai osz-
szefrasok kozsegiinket lakatlannak tiinte-
tik tel. Orsot ez id6 tajt Zichy Peter Col-
desurt6l a tabani racok bereltek, akik Cel-
ujftottak a kozseg akkor mar tobb mint
ketezer eves szOl6kulturajat. Az orsi sz6-
l6ket ekkor torokbalinti szerbek is mGvel-
tek kills() teriiletkent.

A nemetek:
Budaorsre 1718-ben telepitettek a Zic-

hyek nemeteket. A varas multjat Celdolgo-
z6 Kr6nika nagy teret szentel az ujonnan
bevandoroltak altaI alairt szerzodesnek. A
Celtetelek kozott igen sulyosak is voltak.
Nos a magyarazatat annak, bogy ezek

mellett is erdemes volt orsi telepesnek len-
ni, ujra a szolotermesztesben kell keres-
niink. A munka egy reszet ugyanis akkor-
ra mar az itt teriiletet berlo es sz616t mGve-
16 szerbek elvegeztek. (Telepites, utepf-
tes, viznyer6helyek kialakitasa stb.) Fon-
tos meg megjegyezniink, bogy egy Contos
kereskedelmi ut, az ugynevezett "Mesza-
rosok utja" is a telepiilesiinkon haladt ke-
resztiil.

A mar megkezdett munkat Colytattak
az els6 szorgalmas nemet lelepesek. FILIPSZKY ISTVAN


