
I 526-ban Mohacsnal elbukott a ko- irasra. Jovedelme buzab6l es mas ke- grot. Csem6d Andrast es Odon
zepkon Magyarorszag. A szultan a vert gabonab61. valamint szenab6l Tomast irtak ossze. Az 1559. e\'i ada-
gyaztes csata utan haboritatlanul vo- szarmazott. tok szennt mindh~an meghaltak.
null a favaros fele seregeivel. Itt tabo- Horhi: A kozepkorban viragz6 koz- es egyetlen fiuk gem maradt. 1559-
rozva rovid id6re dul6. fosztogat6. seg mar a torok h6doltsag legelejen hen azonban mar 36 bekoltozott
faleg szpahi rajokat kuldott a kornyek- lakatlanna vall. I 546-ban mar rajak csaladfat. 26 n6tlen fiut es egy n6tlen
reo a lakossag megfelemlitesere. a tObb nelkul lett Osszeirva. Ezutan vala- testvert vettek nyilvantartasba.
helyen mutatkoz6 helyi ellenallas letO- mennyi esetben ez az ad at szerepel. JOvedelmei f6leg -akarcsak Csik
resere. Ekkor en kOrnyekunket azels6 Ris jovedelmu timarbirtok. egy eset- falu eseteben -a sz6l6b6l es az ebb6l
tamadas torok reszr6l. hen 1500 akcse jovedelemmel. a tobbi keszitett borb6l sz~aztak. 1562-

Mint az irasokban fennmaradt Csik alkalommal ennel j6val kevesebbel. ben, mikor a sz6l6k nagyresze nem
es relkeszi helysegekben kilenc koz- Jovedelme akarcsak Bobaldnal buza- volt megmuvelve 100 000 liter hart
nemest es csaladjat irtottak ki a por- b6l. kevert gabonab6l esz szenab6l termeltek. EzenkivUl jelentas volt az
tyaz6 martal6cok. tev6dOtt ossze. irasok alapjan a buza. a kevert (egyeb)

l54l-ben a tOrok vegleg bevonult Csik: 1546-ban mint pusztat irtak gabonatermeles. rogIalkoztak lennel.
Budara. es azonnal megkezdte a meg- ossze. Az Osszeiras befejezese utan. voros- es fokhagyrnaval. de fizettek
hoditott teruletek megszervezeset. Ek- amikor a torOk megkezdte a birtokok vag6hidi illeteket is. A mehek tartasa
kor alakult a budai szandzsak. mely- !tiosztasat. lakoi hirtelen el6kerultek. is szepenjovedelmezett. Az aproallat-
hez a jelenlegi Budaors teriilete is tar- Igy aztan bar eI6szor 100 akcse jove- allomany sajat fogyasztasukat haven
tozott. Ebben az id6ben varosunk mai delmu pusztakentjegyeztek be. ut6lag biztositotta. JovedeImei a kornyez6
hatarain beIuI negy On,ci116 kOzseg let- megis 3800 akcse jovedelmu falukent telepulesekkel osszehasonlitva a leg.
eral van tudomasunk: Orsr6l. Csikr61. adtak oda haszonelevezetre. A felvi- magasabbak voltak. koszohetaen a
Horhir61 es Bobaldr6l. A torok ad6- ragzas azonban rovid eletu volt. mert nagyaranyU sz6I6termesztesnek. 1546-
osszeirasok b6 anyagot szolgaltatnak harom ev mulva ugyan meg szep ban Szinan Bajraktar csaus birtoka
a korra vonatkoz6an. szammal tudtak itt Osszeirni lakoso- volt. es csupan 2000 akcse jOvedel-

A budai szandzsakot 1546-ban. kat. de Csik falu a kes6bbiekben az met hozott. Ezutan azonban 1559-
l559-ben. 1562-ben. 1570-ben. 1580- osszeirasok szerint lakott helykent hen mar 49 336 akcse. 1580-ban 40
ban. l590-ben es 1613-ban irtak tobbe nem szerepelt. Atmeneti pusz- 000 akcse. 1590-ben ugyancsak 40
ossze. (E het osszeiras kOzul az 1570- tulasa 1546-ban kovetkezett be. ami- 000 ~kcse. A hatalmasjovedelem mi.
es es az 1613-as nem maradt fenn.) kor dul6 tatar hadak portyaztak a att Ors ekkor mar folyamatosan a

Bobald: Az 1559. evi osszeiras tar- kornyeken. Ekkor valt lakatlanna a budai pasak birtoka volt.
Lotta fenn emleket ennek.a mind en megyeben ~acrev. Torda Bolgarfalu es 1596. aprilis 6-an ejjel telepitette ki
val6szinuseg szerint kora Arpad-kon Varad is. Ujabb irasos adat Csikra Palffy Mikl6s esztergomi varkapitany
telepulesnek. Torteneter6l mas adatot vonatkoz6an a budai szandzsak 1633. a lakossagot Esztergom es ErsekUj-
nem ismerunk. Csupan annyit sej- marcius l1-e es 1634. februar 27-e var koze. 1608-ban az orsiek vissza-
tOnk. hogy a kozseg a Torokugrat6 kozott keszult fejad6 osszeirasaban tertek ugyan a kitelepitesb6l. de ira-
komyeken teriilt el. A Pest Megyei talalhat6. ahol mint Csik falu (Cse- sos adat nem maradt arra vonatkoz6-
Muzeum regeszei a lak6telepen lev6 uj csin) 3 ad6fizet6 lakossaggal mar ujra an. bogy a korabbi falujukba vagy
sportpalya alatt kora kOzepkon tele- szerepel. Jovedelme 3800. 2284 majd esetleg mas helyre koltoztek volna.
pules nyomait tartak reI. A helyseg a 5705 akcse volt. Ez buzab6l. borb6l. Erdemes meg megemliteni. hogy a
torok kor legelejen neptelenedhetett kenderb6l. kevert takarmanynove- h6doltsagi telepuleseknel szokasban
el. 1559-ben Ahmed Herszek timar- nyekb6l. valamint mehtartasb6l volt a kett6s ad6ztatas. TOrok uraink
birtoka volt (timarbirtok: evi 20 000 eredt. 1546-ban timarblrtok. haszon- kivUl Ors ad6zott a komaromi vamak
akcsenal kevesebbet jovedelmez6 elevez6je Ibrahim csaus. 1559-en es Is. Egy 1592-es osszeiras szennt
szolgalati birtok). Jovedelmet mind- 1562-ben szultanl hasz blrtok. Az Szent GyOrgy-napkor 16 fonntot.
ossze 302 akcsera becsultek. Osszeirtak szama I 559-ben 32. 1562- Szent Mihal-napkor 16 fonntot es egy

1562-ben Durak es Ali aga timarbir- hen 22 f6 volt. tOrok sz6nyeget voltak k6telesek be.
tokahoz tartozott. Mindket esetben Ors: 154l-t6l I 596-lg folyamatosan szolgaltatni az 6rsiek Komaromba.
rajak (parasztok) nelkul kerult ossze- lakott hely volt. I 546-ban K6r6s GyOr- Filipszky Istvan


