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A betelepülésA betelepülésA betelepülésA betelepülés    

 

Budaörs a XVII. század végére – a török hódoltság és a Buda környéki 

felszabadító harcok idıszakára - szinte teljesen elnéptelenedett.  

A lakatlan területek jövedelmezıvé tétele érdekében a Habsburg-udvar és a 

nagybirtokosság betelepítésbebetelepítésbebetelepítésbebetelepítésbe kezdett. Ennek érdekében kedvezı telepítési 

feltételeket ajánlottak az elnéptelenedett földekre érkezıknek, ezáltal valóságos 

népvándorlás indult meg az ország területén. Azonban a földbirtokosok, mivel 

jobbágyaik fokozatosan elvándoroltak birtokaikról, lassították a települési 

folyamatot, ezért is volt szükség a Német Birodalomból érkezı betelepülıkre.  

A németek betelepítése Budaörsre a XVIII. század elsı harmadában kezdıdött el. 

Ekkor a község a ZiZiZiZichychychychy----családcsaládcsaládcsalád birtoka volt (Budaörsöt 1659-ben I. Lipót – 11 Pilis 

megyei településsel együtt - Zichy István grófnak adományozta).  

A települést anyagi okok miatt a Zichyek több alkalommal elzálogosították. 1719-

ben Zichy Péter gróf felesége, Bercsényi Zsuzsanna a maga nevére visszaváltotta 

Christoph Zenegg budai kamarai felügyelıtıl.  

Az 1718-tól folyamatosan Budaörsre érkezı német telepesek 1721. április 21-én 

kötöttek szerzıdést Bercsényi Zsuzsannával.  

Az egyezményegyezményegyezményegyezmény tartalmazta, hogy a grófnı a házak és istállók mellett egy darab 

földet és legelıt is átengedett a telepeseknek. Különbözı kedvezményeket is 

adott: vállalta három évre a járandóságokért fizetendı terheket. Megengedte a 

telepeseknek, hogy a szántóföldeket és legelıket két évig kilenced fizetése nélkül 

mőveljék. Az újonnan letelepedett jobbágyok öt évig nem fizettek kilencedet. A 

kedvezmények mellett a szerzıdés néhány szigorú pontot is tartalmazott. Az 

elvándorlás lehetıségét szigorúan szabályozta.  

A telepesek feladata az volt, hogy a pusztából termékeny földet mőveljenek és 

maguknak tartós egzisztenciát biztosítsanak.  

A szerzıdést 1727-ben megújították, és további kedvezményekkel bıvítették, 

majd 1733-tól már folyamatosan érvényesnek tekintették az eddig 

háromévenként megerısített egyezményt.  

A budaörsiek maguk közül elöljárót, bírót (GemeinderichterGemeinderichterGemeinderichterGemeinderichter) választottak, aki 

eljárt a fontosabb kérdésekben és képviselte a községet.    



Az új telepesek Budaörsöt és környékét gazdaságilag is felvirágoztatták, az 1730-

as évektıl pedig megkezdıdött a templom és az iskola építése.  

1739-ben kitört a pestisjárványpestisjárványpestisjárványpestisjárvány, amely a községben 259 halottat követelt.  

A járvány idején külön pestistemetı létesült, melynek helye ismeretlen.  

A pestis miatt Budaörs ismét elnéptelenedett, hiszen a falu lakosságának közel 

fele a betegség áldozatául esett. Ezért Zichy MiklósZichy MiklósZichy MiklósZichy Miklós kb. 50 új családot telepített 

be, akik valószínőleg Württembergbıl érkeztek.  

Ezután növekedett erıteljesen a község lélekszáma, amely az 1756-os 

egyházlátogatási jegyzıkönyv szerint 785 fı volt.  

1758-ban meghalt Zichy Miklós, aki a budaörsiek „kegyes ura” volt, majd alig hét 

évvel késıbb a Királyi Kamara - érvényesítve az 1659-es szerzıdésben lefektetett 

jogát – visszavette Budaörsöt a Zichy-családtól, így 1765-tıl hosszú évtizedekig a 

község a kamara óbudai uradalmához tartozott.  

Ebbıl az alkalomból a budaörsiek meleg hangú levélben köszönték meg Zichy 

Miklós özvegyének, Berényi Erzsébetnek a hozzájuk való jóságát, jelképesen 

búcsúzva ezzel a Zichy-család több mint száz éves budaörsi uralmától. 

        

A templomA templomA templomA templom    

 

Budaörsnek már 1236-ban volt temploma. Ezt abból az írásos emlékbıl tudjuk, 

melyben IV. Béla a bélakúti ciszterci apátságnak ajándékozta az örsi egyház 

jövedelmeit.  

1464-ben II. Pius pápa megerısítette a királyi kápolna kiváltságos helyzetét.  

A középkori templom valószínőleg a mai templom helyén állhatott, egy 1725-ös 

összeírás szerint akkor még látszódtak az örsi templom kövei. 

A betelepüléskor a községnek nem volt temploma, sıt a budaörsieknek sokáig 

papjuk sem volt. A szomszédos Budakeszirıl utaltak ki papot számukra, 

valamint trinitáriusok, ferencesek és kapucinusok végezték a lelkigondozást.  

A templom építését 1738-ban kezdték meg. Az elsı egyházi anyakönyvek is ebbıl 

az évbıl maradtak ránk. Még folyt az építkezés, amikor 1744-ben Budaörsnek 

önálló plébániája lett. Az elsı plébános Helmár János volt, aki 1745. december 

21-én Nepomuki Szent János tiszteletére szentelte fel a még épülı templomot. Az 



építkezés 1752-re fejezıdött be. A legnagyobb adományozó Zichy Péterné 

Bercsényi Zsuzsanna volt. 

A templomot 1801 és 1810 között Lösch János tervei alapján barokk stílusban 

bıvítették, ekkor alakult ki a mai templom szerkezete.  

 A megújult templomot 1808. július 6-án szentelte fel Schwarz József plébános. 

A falakat sokszínő, érdekes, könnyed rajzolatok, levelfüzérek díszítették, ám az 

1933-as átfestés után a régi festést levakarták, átfestették.  

Építészeti stílusa egységes belsı térré formálódik, a barokkos részek együtt élnek 

a klasszicizáló részletekkel. 

A templom elıterében Padovai Szent Antal és Kis Szent Teréz szobra áll, 

emellett a négy mellékoltárnál Szent Rókus, Szent Vendel, Árpádházi Szent 

Erzsébet és Skóciai Szent Margit, Szent Péter és Pál, valamint a Szőzanya 

szobra látható.  

Az oltárkép a megfeszített Krisztust ábrázolja, mellette Szent János apostol és 

Szőz Mária szobra áll. A fıoltár fölötti boltozaton Nepomuki Szent János, a 

második boltozaton Szent Domonkos látható, amint átveszi a rózsafüzért, a 

harmadikon Krisztus mennybemenetele, a negyediken Mózes van a kígyóval.  

A templom fıbejáratánál a falhoz simulva egy 1865-ben durva homokkıbıl 

készült kereszt áll, korábban rajta a felirattal: „Rette deine Seele! (Mentsd meg a 

lelkedet!) 

A templomot kétszer is súlyos villámcsapás érte: az elsı 1836-ban a fıoltárt 

(amelyet késıbb helyreállítottak), a második a lélekharangokat pusztította el.  

A templom orgonáját 1933-ban szentelték fel. 

A templomkertben álló emlékmő – szobor, a Krisztus karjába hanyatló katona, 

Pásztor János mőve (1925). A II. világháború budaörsi halottainak emlékét ırzı, 

Balassa György által készített alkotást 1992-ben avatták fel. 

 

    

    

    

    



ÚrnapjaÚrnapjaÚrnapjaÚrnapja    

 

A község egyik legnagyobb ünnepe Úrnapja volt, amikor a hívek az 

Oltáriszentség ünnepén virágszınyeget készítettek a településen, a körmenet 

útvonalán. A kijelölt útvonal közel 2 km hosszú volt. Amerre a körmenet 

elhaladt, a házak tulajdonosai a rokonsággal összefogva készítették a 2 méter 

széles, virágszirmokból álló szınyeget.  

A virágokat az ünnep elıtti napokban, de fıleg az ünnep elıtti vasárnap szedték. 

A virágszirmokat kosarakba szedték, majd a pincében vékonyra kiteregették, 

ködszerően megpermetezték, hogy frissek maradjanak. Ezt a munkát fıleg 

lányok és asszonyok végezték. Nagy keletje volt a búzavirágnak, a 

margarétának, a pipacsnak, a szarkalábnak és minden más tartósítható 

virágnak.  

A férfiak az ünnep hajnalán lombos ágakat vágtak és a virágszınyeg szélétıl 

jobbra, balra félméternyire letőzték. A férfiak dolga volt a virágszınyeg helyének 

kirajzolása és többszöri alapos fellocsolása is.  

A szınyeg elkészítésénél ügyelni kellett a színek összeállítására, a virágszirmok 

egyenletes hintésére, a gyorsaságra, a rajzolt – vallásos meggyızıdésrıl 

tanúskodó – motívumok egyenletes elhelyezésére.  

Különösen sok volt a teendı ott, ahol a négy család (Braun, Wendler, Hauser, 

Kubik) házainak utcai falára támaszkodó kápolnák álltak. Egy ilyen kápolna 

kiállítójának, díszítıjének lenni nagy megtiszteltetést jelentett. A díszítés élı 

virágból font koszorúval történt, valamint oltárkép, szobrok, gyertyatartók és 

díszes terítık ékesítették a kápolnákat.  

A körmenetet zenés nagymise elızte meg, a Hesz-zenekar és a templomi énekkar 

részvételével. Mire a nagymise véget ért, befejezıdött a kápolna díszítése és 

felállt az ünnepi körmenet. Amerre a menet haladt, a házak ablakai ki voltak 

díszítve. Mindegyik kápolnánál megállt a körmenet és a szertartást végzı pap 

áldást osztott az Oltáriszentséggel. Közben a Kıhegyen, a kápolna elıtt felállított 

mozsarakból négy lövés dördült.  



Az elsı kápolnánál a „Menschen öffnet eure Augen” kezdető éneket énekelték, 

melyet Franz Metzger kántortanító hozott Budaörsre Bajorországból, s dolgozta 

fel zenekarra és énekkarra.  

A második kápolnánál a „Wir kommen zu Dir, o, du köstliches Brot”, a 

harmadiknál az „O, Menschen, Kinder kommt her und seht das Wunder” a 

negyediknél pedig a „Schon stehen wir zum viertenmal” címő éneket énekelték. 

Az ünnep délutánján, a litánia után megkezdıdött a kápolnák lebontása és a 

virágszınyeg eltávolítása. Az emlékül kapott koszorút a budaörsiek a házi oltárra 

akasztották és az ott maradt a következı Úrnapig. 

A budaörsi úrnapi virágszınyeg készítésének szokását valószínőleg az 1720-as 

években betelepített németek hozták magukkal Budaörsre.  

A szomszédos, németek lakta falvakban (Törökbálint, Budakeszi) szintén élt ez a 

szokás.  

A virágszınyeg „olyan attrakció, amely egyre ismertebbé válik…, amelynek 

megtekintésére ezrek és ezrek zarándokolnak … Bámészkodók ezrei érkeznek 

Budapestrıl, hogy megnézzék ezt a megragadó drámát, … lángoló misztikát. Hő 

örökség ez, amit több generáció örökít át. Két oszlopa van: a hit és a ragaszkodás 

az évszázados hagyományokhoz.”- írta 1925-ben a Vasárnapi Újság.  

Az 1946-os kitelepítést követıen is tovább él az úrnapi virágszınyeg 

hagyománya, s bár útvonala a templom köré korlátozódott a németajkú lakosság 

és a vallásos budaörsiek szinte egy emberként szedik ma is a szirmokat, készítik 

a színpompás alkotást. 

 

Az iskolaAz iskolaAz iskolaAz iskola    

 

Budaörs elsı iskoláját 1738-ban építették, valószínőleg a mai Esze Tamás utcai 

iskola helyén állt, kevés adat maradt fenn róla.  

A betelepülés idején az iskola egytanítós volt, bár a Schulmeister (iskolamester) 

mellett már nagyon korán megjelent egy másik tanító is, akit Ludi Lehrer-nek 

(kistanítónak) neveztek.  

A községbe a pap hívott tanítót. Az elsı tanító Budaörsön Prandovszky Lajos 

volt, aki 13 fiút és 8 lányt tanított írni és olvasni. Az ABC tanítása mellett 



templomi énekeket is meg kellett tanítania a gyerekeknek, melynek segítségével 

vallásos nevelést kaptak. A tanítás nyelve kizárólag német volt egészen 1914-ig, 

a B- iskolatípus bevezetéséig. Bár a budaörsiek korán iskolát építettek, az 

iskolábajárás – a gyermekeknek a földeken való korai munkavégzése miatt – 

nem volt általános. A legtöbb gyermek ezért csak télen járt iskolába, amikor nem 

volt munka a földeken. A korabeli adatokból kitőnik, hogy több fiú, mint lány járt 

iskolába. A lányoknak a kötést és hímzést is megtanították.  

Új iskolát és plébániát 1788-ban építettek. Az iskola vezetıje (Schulleiter) az 

iskola épületében lakott. A mai budaörsiek a XIX. századból a következı 

tanítókra emlékeznek: Hasslberger, Metzger, Märkl, Adalbert Haintz, Ladislaus 

Clementis és Matthias Szakály. 

1880-ban Krammer György a Páli Szent Vincérıl elnevezett Irgalmas Nıvéreket 

hívta Budaörsre, akik átvették a megalakuló leányiskola és az 1877-ben létrejött 

óvoda vezetését. İk az épület gazdasági részében kialakították a tantermeket, a 

lakórészben pedig berendezték zárdájukat. Az Irgalmas Nıvérek elsı fınöke 

Halik Paula lett, aki egyben az új leányiskola igazgatója is volt. 1905-ben – az 

iskoláskorúak növekvı száma miatt – kibıvítették a fiúiskolát, Franz Ebend 

vezetésével pedig tovább építették a leányiskolát. 

Az elsı világháború után egy kisebb magyar tannyelvő és Kamaraerdın egy 

árvaházon belüli iskola is létrejött. 

 

A szılımővelA szılımővelA szılımővelA szılımővelésésésés    

 

Budaörs már a kora középkorban és a török hódoltság idején is bortermelı vidék 

volt.A „szılıkultúrát” azonban a német telepesek hozták magukkal.  

A község 1743-ból fennmaradt pecsétje is a szılı - és bortermelés jelentıségére 

utal (kereszt és szılıfürt). A Frank-hegy oldalába a budaörsiek telepítettek 

szılıt, s az új szılıültetvény után a Zichyektıl ötévi adómentességet kaptak.  

A budaörsiek értettek a bor kezeléséhez, újabb és újabb telepítésekkel 

gyarapították szılıbirtokukat. A bor minıségét általában jónak tartották, fıleg 

asztali és pecsenyeborként fogyasztották. Az itt termesztett fajtákra nézve 

nincsenek közelebbi adatok, valószínőleg túlsúlyban volt a vörös borszılı.  



A budaörsi borvidék termésének nagy részét a „Budai borvidék” boraként hozták 

forgalomba. Az innen kikerült borok minıségét jelzi, hogy az 1873-as bécsi 

világkiállításon három budaörsi gazda is díszoklevelet nyert saját készítéső 

borával.  

A szılıtermelés virágzásának a filoxérajárvány vetett véget. A hegyvidéki szılık 

is elpusztultak. Ekkor tértek át a budaörsiek a vadalanyú szılı termesztésére, 

mivel a filoxéra nem tudott annak gyökerében kárt tenni. Az új telepítéső szılık 

oltásakor a gazdák célja volt, hogy több fajta, különbözı idıkben érı szılıt 

termeljenek.  

A homoki borok fokozatos elterjedése ugyanakkor visszavetette a budaörsi borok 

eladását, így megkezdıdött a csemegeszılı termesztésére való áttérés. Különösen 

kedvelt csemegeszılı lett az ismeretlen – bár sokak szerint budaörsi - eredető 

„csiri”.  

A budaörsiek leleményességét dicséri az a módszer, melyet a szılı hosszú idejő 

tárolására dolgoztak ki. A gazdáknak a szılıtárolásra külön szobájuk, 

„Weipastum” (szılıszoba) volt, melyben egy az erre a célra készített állványzatot 

(„Weipakrakszn”) helytek el. Kellı kénezés és hımérséklet mellett sötét, jól 

szellızött helyiségben, gondos ellenırzéssel a szılı Húsvétig is tartható volt, 

akkor viszont igen jó áron lehetett eladni. 

 

A gyümölcstermelésA gyümölcstermelésA gyümölcstermelésA gyümölcstermelés    

    

A filoxéra pusztítása után Budaörs lakossága más módon próbálta megélhetését 

biztosítani.  

A budaörsiek régóta igen jól ismerték a cseresznyét, a meggyet, a különbözı 

szilvafajtákat és az almát („Pfundt Apfel”), valamint kertjeikben gyakori volt a 

dió- és szederfa, amelynek meghonosítását az uradalom írta elı. 

A gyümölcstermesztésben fordulatot hozó, a gazdálkodást fellendítı új gyümölcs 

az ıszibarack ıszibarack ıszibarack ıszibarack volt. Elképzelhetı, hogy a császári ezredekbe sorozott budaörsiek 

hozták magukkal Itáliából.  

A budaörsi ıszibarackvidék kialakulása a termıtalaj és a kedvezı éghajlat 

egyenes következménye volt. Termelése robbanásszerően terjedt el Budaörsön. 



Mivel kevés volt a terület, a barackot a szılıkbe és szántóföldekre ültették. Ezzel 

a bortermelés minıségileg romlott ugyan, ám a budaörsi barack hamarosan 

országos hírővé vált.  

A budaörsiek a barackot a fıvárosban értékesítették. A piac felvevıképessége 

akkor még korlátlan volt. A gazdák áruikat féderes kocsin, a kisebb termelık 

asszonyai pedig hátukon - a háti kendıben levı kosárban - vitték a barackot. 

Gyalog mentek Kelenföldig, majd onnan 49-es villamossal a piacra. 

A barackfákat a gazdák maguk nevelték: a tartós fákat szemzéssel állították elı, 

alanyul keserő mandulát használtak.  

A községben a barackkultúra terjesztésében és a vele kapcsolatos tudás 

elmélyítésében Ebner GyörgyEbner GyörgyEbner GyörgyEbner György gazdálkodó és Szakály MáSzakály MáSzakály MáSzakály Mátyástyástyástyás iskolaigazgató tett a 

legtöbbet. Az általuk szervezett, gyakorlati bemutatókkal is összekötött 

szaktanfolyamokon többek között a metszést, a permetezést tanulhatták a 

résztvevık. Itt sajátították el az ıszibarackfák katlan alakúra való metszését is, 

hogy így a gyümölcs több napfényt kapjon és ettıl szép piros legyen. A gazdák az 

érési idı figyelembevételével csak egy-két fajta barackot termeltek, így a piacon 

lépcsızetesen jelenhettek meg, és ezzel elkerülhették a túlkínálatot, sıt a 

szállítás külföldre is megszervezhetı volt.  

A gyümölcstermelésben és a mezıgazdaság más ágaiban megerısödött Gazdakör Gazdakör Gazdakör Gazdakör 

egyre komolyabb tekintélyre tett szert. 1933-ban az Ebner György vezette 

szervezet helyi ıszibarack, bor- és terménykiállítást rendezett Budaörsön, 

melynek célja a bemutatkozás és tapasztalatok átadása volt. Ebben az 

idıszakban a község ıszibaracktermése már több volt 10 ezer mázsánál, így már 

nemcsak Budapestre, hanem vidékre és külföldre is szállítottak. A barackot 

mindjárt helyben csomagolták, azonnal autóval szállították a vidéki városokba 

vagy Bécsbe, repülıgéppel Berlinbe. Így már a szedést követı napon piacon volt 

az áru. A termelık a nagykereskedıi átvevıhelyen kicsomagolás közben 

osztályozták a barackot, így egyenesen a kosarakból rakták a gyümölcsös 

ládákba. Az exportra győjtött barackot kisebb hőtıházakba tették, közvetlenül 

szedés után hőthették, és éjjel szállították a rendelkezési helyére. A gyümölcs 

csak egyszer került kézbe, s ezzel elérték, hogy érett, egészséges árut tudtak 

piacra vinni.  



Az 1946-os kitelepítés alapjaiban tette tönkre az ıszibarack termelését 

Budaörsön, a hajdani hegemóniából mára nagyrészt csak a hírnév és néhány 

sváb család kitartó termelımunkája maradt meg. 

 

IparosokIparosokIparosokIparosok    

 

Amikor a budaörsiek a XVIII. században betelepültek, iparosok is érkeztek velük 

a községbe.  

1808-ban a Tökön mőködı filiális takácscégnek budaörsi mesterek is tagjai 

voltak. 

Községünkben élénk ipari tevékenység folyt: „Iparos mintegy 100 mester van a 

községben: kovács, asztalos, ács, kımőves, kerékgyártó, esztergályos, kalapos, 

szőcs, takács, csizmadia, cipész, lakatos, kötélgyártó, kádár.” (Galgóczy Károly: 

Pest, Pilis, Solt vármegye monográfiája. Budapest, 1877)  

A kisiparosok legtöbbször csak a község lakossága részére végeztek munkát, 

vásárra csak néhányuk dolgozott. 

1852-ben Hölle János Márton a mai Frank-tanyán beindította pezsgıbor-gyárát, 

melynek különlegessége a „Pannónia-sect” volt. Termékeit a hazai piacon kívül 

eljuttatta Ausztriába és Olaszországba is.  

1854-ben a budapesti Örsöd dőlı és a mai Dobogó-dőlı közötti völgyben kezdte 

mőködtetni Saxlehner András keserővíztelepét. Ez volt az elsı üzem, melyben 

budaörsiek, fıleg asszonyok dolgoztak. A keserővíz hashajtóként is igen keresett 

volt, ezért külföldre is szállították.  

Budaörsön a piktortégla készítésének nagy múltja volt, már az 1880-as években 

gyártották. Ezzel foglalkozott a Szakály, a Zirkelbach, a Herczog, a Mayer, a 

Dörflinger, a Wendeler, majd késıbb az Eppich-család is. Ezt a téglát a 

szobafestık alapozó fedıanyagnak használták. A piktortégla-gyártáshoz 

szükséges földet a Csiki-hegyekben, a Frank-hegyen és a Budakeszi-erdıben 

kezdetleges tárnákból bányászták. 

Az ipari munkások száma Budaörsön is nıtt, nagy részük azonban a fıvárosi 

gyárakban dolgozott. HÉV-vel vagy gyalog mentek Budapestre dolgozni.  



Az iparosok általában jól álltak anyagilag, a legtöbbnek földje és háza is volt. Egy 

idıben a községben 185 iparengedélyes mőködött.  

1924-ben Budaörs a törökbálinti iparosokkal ipartestületet alakított. Elnöke 

Frank János kávés, alelnöke Posch János pék, Hübner Endre vendéglıs, Kreisz 

János pék, jegyzıje Mayer Lipót tanító volt. Az iparosok kezdeményezésére az 

Esze Tamás utcában ipariskola létesült, élén Szakály Mátyás állt. Az iskola 

vezetıje, tanítói és az iparosok testülete nagy gondot fordított az oktatásra.  

 

Előzetés BudaörsrılElőzetés BudaörsrılElőzetés BudaörsrılElőzetés Budaörsrıl    

 

1946. január 4-én született meg a kitelepítési rendelet végrehajtási utasítása, 

melynek végrehajtására az országban elsıként Budaörsön került sor. 

Az előzetés elsı lépéseként 600 fıs rendıralakulat szállta meg a községet, s bár a 

településen belüli mozgást nem akadályozta, a kivezetı utak lezárásra kerültek. 

Kétségbeesés és nyugtalanság lett úrrá a községen, hiszen senki sem értette a 

történteket, annak ellenére, hogy - korabeli vallomások alapján – már 1945 telén 

hallani lehetett olyan híreket, melyek a hazai német lakosság kitelepítésérıl 

szóltak. A bizonytalanság hamarosan bizonyossággá vált, amikor plakátok 

jelentek meg Budaörs utcáin, melyek hivatalosan is hírül adták a kitelepítési 

szándékot. A Belügyminisztérium utasítására a kitelepítést végzı bizottság 

Budaörsön nemcsak a német nemzetiségőeket és anyanyelvőeket telepítette ki, 

hanem azokat is, akik magukat ugyan német anyanyelvőnek, de magyar 

nemzetiségőnek vallották az 1941-es népszámláláskor. Ebben minden bizonnyal 

közrejátszott az is, hogy a települést a magyarországi Volksbund egyik 

bázisaként tartották számon, jóllehet ezt a valószínősíthetı tényt a korabeli 

szélsıséges és rosszindulatú pártpropaganda erıteljesen eltúlozta. 

A januári hétfıi napon kezdıdı kitelepítés Budaörs nyugati részén a Komáromi 

utca, Széles utca környékén kezdıdött erıteljes rendıri jelenléttel. A lakosoknak 

megparancsolták, hogy nyolc óráig mindenki jelenjen meg ötven kilónál nem 

nehezebb csomagjával a községházán, majd a fiúiskolában. Bár lehetett a 

kitelepítés alól mentesítést szerezni, ám az ehhez szükséges okmányok 

beszerzésének nehézségei és baloldali/kommunista pártbéli tevékenység 



bizonyításának hiánya meghiúsított szinte bármiféle mentesülést, márcsak azért 

is, mert a kérelmet csak a helyszínen lehetett benyújtani.  

Szomorú és kétségbeesett emberek várták szomorú sorsukat a pályaudvaron, 

ahová a metszı hidegben gyalog kellett eljutniuk. Az elsı Németországba tartó 

szerelvény 1946. január 19-én indult el a baden-württembergi Mannheim 

irányába, majd ezt még további hat követte Mosbach, Heilbronn-Aalen, 

Mergentheim, Tauberbischofsheim, Öhringen-Künselsau és Karlsruhe 

célállomással.  

Február elejére Budaörs gyakorlatilag üresen állt. A házak és földek gazdátlanul 

álltak a községben, szabad prédaként a fosztogatók elıtt.  

Mindezzel azonban a kitelepítés még nem ért véget: 1947. augusztusában újabb 

80 családot telepítettek ki a késıbbi NDK területére. Így gyakorlatilag 

elmondható, hogy Budaörs lakosságának 85-90 százaléka előzettetett hazájából. 

 

         Szerkesztette: 

          Grósz András 

 

 


