
Varosunk tbrtenete az eddig feltart hi.
teles regeszeti adatok szerint bt es fel.
ezer eves A kulonbozo civilizaci6k
nepei e hosszu idoszak minden sza-
kaszaban eloszeretettel telepultek Bu-
dabrs fbldjere. Korabbi irasaimban
egy-egy kultura. nep tbrtenetet bemu-
tatva mar erint61egesen emlitettem az
adott kor telepulestbrtenetet, most
mindezeket folyamataban kivanom 01-
vas6imnak bemutatni.

egyhazi torvenyei szerint keiet fele for-
ditva. Vele szemben, a mai postahiva-
tal helyen a kiralyi kapolnahoz tartoz6
udvarhaz allott. A mai rout, valamikori
Meszarosok utja ket oldalan sorakoz-
tak az itt elok hazai.
Ors falu meghataroz6 mezogazdasagi
termenye a szolo volt. A kozseg sz6lohe-
gye a mai Frankhegyen volt. Pinceiket a
K6hegy falu fele eso oldalan vajtak.
Az egy utcas kozepkori Ors falut a mai
Karoly kiraly utja kototte ossze aKa-
maraerdo teruleten levo Horhi faluval,
a rout pedig keletrol Sasaddal, nyugat
fele pedig Csik faluval, Biaval es Tor-
baggyal. Ezek leagazasain jutottak el
Ors akkori lak6i Eben (ma Torokba-
lint), valamint Alkesz es Felkesz (ma
Budakeszi) falvakba.

Meghataroz6 tenyezok

Az 1720-as ujratelepites utan

tettsege miatt a regeszek szamara
szinte kutathatatlan, joggal feltetelez-
zuk, hogy a k6kort61 kezdve, a rezko-
ron, brozkoron at a vaskorig, a r6mai-
akig valamennyi nep folyamatosan te-
lepult nemcsak a kamaraerdei, hanem
az ofalui teruleteken is. Erre vonatkozo
leletek kerultek el6 a Tulipan, a Nar-
cisz, valamint a R6zsa utcab61 is. A
buda6rsi Sz616hegyen pedig romai kori
Mithrasz-szentely kerult e16.
Ugyancsak erre enged k6vetkeztetni
a Kamaraerd6bol az Ofaluba vezet6
utnak (mai Karoly kiraly lIt) igen regi
volta is.
A romai kor utan majd szaz evvel tar-
tosan telepult avarok temet6jenek
nyomat mar ujra a Bidatorbagyra ve-
zet6 6si ut menten tartak fel a Metro
aruhaztol nem messze, igy telepulesuk
joggal helyezhet6 e teruletre.

Az Arpild-korban Erre vonakoz6 adatunk a kozseg elso,
hiteles terkepe, melyet Henricus Jager
keszitett 1767-ben. Ekkor a falu a
Zichyektol a Kamara tulajdonaba ke-
rult, mely uj szerzemenyet azonnal fel-
merette. Ezen a rajzon a kozepkori

Meszarosok utja

(mai Szabadsag ut,

Budapesti ut) meg,
Budar61 Torbagy fele
vivo kiralyi utkent
szerepel. A terkepen
vilagosan latszik a
tout es az abb61 Ka-
maraerdo fele kiaga-
z6 mai Karoly kiraly
ut, az uradalmi kocs-
ma, a templom, a

pincesor es a Kama-
ra tulajdonaba kerult
volt Zichy-kastely.
A belso telkes hazak
e ket utca oldalan lat-
hat6k. A falu akkori
hatara a Mons Calva.
riat61, a Kalvaria-
dombt61 haladt

Budorsi fout a 70-es evekben erosen keleti irany-
ban Kamaraerdo fele.

A lakossag szamanak novekedesevel

termeszetszeruleg uj utcak agaztak ki
a mar meglevo ket utb61, s lassan kia-
lakult a falu mai telepulesszerkezete.
A falu 1985.ben varossa valt. Telepu-
leszerkezete azonban e tenytol nem
valtozott. A suru beepitettseg ugyan- .
csak ellene sz61 a szep, tagas, varosias
toter kialakitasanak, melyet a kulon.
bozo epiteszeti elkepzelesek ellenere
sem sikerult kialakitani, a falub61 hirte.
len varossa eloleptetett telepulesen.

Filipszky Istvan

A honfoglalas utan Orson el6 magya-
rok csaladonkent. szortan telepultek.
Az akkori falvak lakoi nyaron tobbnyi-
re szel16s satrakban. telente a tobb

Varosunk telepulesrendszere a rajta
keresztulhalad6. a hely termeszeti
adottsagaib61 eredeztethet6 utra epul.
melyet egyik oldalan a hegyvonulat.

~asik oldalan regebben lapos. mocsa-
~as reI hatarolt. Szerencsesen 6t-

v6z6d6tt ez a teny azzal. hogy kiszara-
dasukig a Buda6rsi medencen athala-
d6 vizmosasok es arkok b6segesen
biztositottak az itt telepult lakossag
szamara az eletetjelent6 vizet.
Az els6 regeszetileg is igazolt nepcso-
port varosunk teruleten a k6kori vonal-
diszes kultura nepe volt. Telepulesuk
nyomait a Mechanikai
Muvek lak6telepenek epi-
tesekor talaltak meg. A
teljes telepules ezek alap-
jan nagyjab61 a mai gim-
nazium epuletet61 a va-
roshazaig. esetleg a K6t6
utcaig huz6dhatott. az ut
Odvas hegyi oldalan.
A bronzkori. vaskori kul-
turak nepei, a jelenlegi

tendelkezesunkre al16
adatok alapjan. inkabb
varosunk kamaraerdei
reszet vettek birtokukba.
Lak6helyuk kivalasztasa-
kor talan az itt felepitett
bronzkori f61dvar vedel-
met biztosit6 volta miatt
dontottek igy.

!~tA romaiak ugyancsak az
i,:ekkortajt folyamatosan la-
': kott Kamaraerdoben epi-
.tettek rei villatelepulesuket. az ezt vedel-
mezo ket katonai 6rtoronnyal egyutt.
mely az itt fut6 limes vonalahoz tartozott.
.kulturak vizsgalatakor azon-

nem hagyhatjuk figyelmen kivul
a regeszeti leletekkel bizonyitott

hogy a Kamaraerd6 teruleten le-

nepek jelent6s nyomokat
a mai Ofalu teruleten is, vala-

nyomaikat feltartak varosunk
.reszenek vizk6zeli helyein

'veve tovabba azt a
hogy a mai Ofalu nagy beepi-

meleget ad6 foldbe melyitett veremha-
zakban laktak, minden val6szinuseg
szerint ugyancsak a mai rout mellett.
Ors elso templomanak megepitese
utan alakulhatott at a falu egyutcas te-
lepulesse. A templom, a korulotte elte-
rulo temeto, mas neven a cinterem,
helyhez kototte a lakossagot. Ez a
templom, majd a XI-XII. szazad fordu.
16jan immar kobol epitett kiralyi kapol-
na minden val6szinuseg szerint a je-
lenlegi r6mai katolikus templom he-
Iyen allott, szentelyevel azonban a kor


