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Bevezeto

Kedves Olvas6!

Budaors yarOS mai hatarain bellil harom, j61 elkiilonitheto varosresz tertii el.
Az 6falu, kozeppontjaban a r6mai katolikus templornmal; a hetvenes-nyolc-
vaDas evekben epitett uj lak6telep; valamint Kamaraerdo. Ma a harom varos-
resz egy kozigazgatasi egyseget alkot. Az ido kereket visszaforgatva azonban
tudjuk, bogy a yarOS mai hatarain beliil valaha negy kozseg tertilt el, melyek
tortenete kiilon-kiilon fr6dott, mas-mas sajatossagokat hordozott.

Bar ebbeD a munkamban csupan Kamaraerd6 rl)vid tl)Ttenetet taglalom,
olykor 6hatatlanul megjelenik a masik harom regvolt falu, valamint a mai ket
masik varosresz multja is.

A Budaorson elt, egymast valt6 kulturak, nepek tortenete ot es tel ezer
even Ivel at egeszen napjainkig. Varosunk teriiletet folyamatosan valasztottak
lak6helyUl a kUlonb6zo nepek valamennyi korban; szamos, ma mar muzeumi
kincskent orz6tt emleket hagyva maguk utan.

Az elso tOldmiivelo, allattenyeszto csoportokra utal6 targyi emlekek a
Mechanikai Miivek lak6telepenek epitesekor kerUltek elo. Az ujkokori vonal-
dfszes keramia nepenek telepllieserol szarmaz6 edenyek az i.e.3500 koriili
idokbol val6k.

A keso rezkorb6l (i.e.2700-2000) a badeni kultura mediterran vonasokat
mutat6 nepessegehez kotheto umat ismerUnk a Tulipan utcab61.

Vajon miert emlftem e korai kultUrakat, hisz e lelohelyek egyike sem a ta-
nulmany targyat kepezo Kamaraerdo terilleten fekszik? Utalni szeretnek a
leletek elokerillesenek veletlenszeriisegere, amelyet figyelembe veve nem
zarhat6 ki, bogy a fenti ket lelohelyhez oly k6zel fekvo Kamaraerdoben szin-
ten eltek mar e korai tortenelmi korokban.
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A bronzkor

A bronzkorb61 (i.e.1900-i.e.800) szarrnaznak Karnaraerdo maig ismert elso
regeszeti leletei. E korb61 a Budaorsi-medencen athalad6 vizmosasok es arkok
mellett emelkedo alacsony dombokon megtelepedo nepcsoportok nyomait
szamos helyen megtalaltak.

A bronzkor a rezkort valtotta tel. Egy ujitas eredmenyekent jottek ra az
i.e. IV. evezredben elt emberek -valahol a Tigris es az Eufratesz foly6k
kozen -, bogy a rezet 6nnal vagy antimonnal altalaban 1:9 aranyban kever-
ve, egy a reznel j6val kemenyebb anyagot kapnak, arnely kival6an alkalmas
hasznalati targyak, valamint jobb minosegii fegyverek keszitesere is.

Idoszamitasunk elott 2000. korUl a Karpat-medenceben is kezdtek feltiinni a
bronzb61 kesztilt targyak. Itt helyben egyarant megtalalhat6 volt a feZ es az
antimon is, hazank tertilete ezert rendkivtil gazdag bronzkori leletekben.

A bronzkort jellemezhetnenk ugy is, hogy a nepvandorlasok, a harcok es a
h6ditasok kora. Ekkor alakult ki a 16tartas, amely alapvetoen meghatarozza az
e korban elt nepek mindennapjait. Megjelent a kUllos kerekii kocsi, a kOzle-
kedes addig elkepzelhetetlen m6don felgyorsul. A 16tartas kialakulasaval
egyidoben elkezdodOtt a sztyeppei nomad nepeknek keletrol nyugat fele tart6
aramlasa.

E korban nem veletleniil eroditmenyek, f6ldvarak hal6ztak be a Karpat-
medence terUletet. Vedtek az embereket, az allatallomanyt, a mezogazdasagi
muveles ala vont terUleteket, a letfontossagu banyakat. Szolgaltak a kor
arisztokraciajanak vedelmet a kUlso ellenseggel szemben, ugyanakkor segit-
hettek feken tartani az egyre nOvekvo szamu szolganepet is.

Kamaraerdoben bukkantak regeszek bronzkori f6ldvar nyomaira. A Pest
megye regeszeti topografiaja cimu kotetben olvashatjuk a kOvetkezoket:
.,A TiJriJkbdlint-Hosszureti arok D-i partja fe/eft eme/ked6 dombot harom

a/do/rot meredek /ejt6 hataro/ja, D-i a/do/an pedig egy kb. 100 m hosszu, 7,5 m

mely, 20-25 m szeles drok vdlasztja el a dombhat folytatdsdtol A zartkertek miatt a /e/6he/yen csak keves cserepet tudtunk gyujteni: a kavi-

csos anyagiJ, surun bekarco/t vona/diszitesu o/da/toredek, a simitott fe/ii/etu,

kihaj/o peremtoredek es a befesii/t diszitesu toredek a vatyai ku/turahoz
(i.e. 1 700-i. e. 1400) sorolhato." .

A foldvarhoz tartoz6 te.leptiles kutatasa saran mas targyi emlekek is fel-
szinre kertiltek.



..A Magyar Nemzeti Muzeumban orzott /e/etek kozii/ a nagyrevi
(i.e. 1800-i.e. 1 700) kulturlihoz sorolhatD egy littort talpu, bekarcolt. geomet-
rikus mintava/ diszitett fiiggesztheto edenyke. A vatyai kulturlihoz tartozik
meg 3 Jules bogre. "

Sok targy kerillt e lelohelyrol, bizonyitva a megerositett telepnek es kor-
nyekenek az egesz bronzkoron keresztiil va16 lakottsagat.

Bronzkori leletek kerliltek elo a Torokblilint-Hosszureti-arok ! ' zaki oldalan
emelkedo dombhaton is. 1967-ben egy gombhasu, tolcseres ny , edenyben

bronz karperecekbol es korongdiszekbol al16 kincslelet latott napvil got.
A Hungarofruct hfitohlizanak epitesekor az umasiros kultura temetojenek

sirjai kerliltek elo. A kokeritessel ovezett sirokban a kultUra legvegenek korara
(i.e.1300-i.e.800) utal6 keramiat talaItak.

Az eraviszkuszok

A kelta eredetii eraviszkusz torzs kb. i.e.lOO koriil szallta meg a Duna-
konyokot, tobbek kozott a mai Budaors teriiletet is. Kozpontjuk a Gellert-
hegyen feltart Oppidum volt, de tolUk szarmaz6 targyi emlekeket talaltak
Kamaraerdo terilleten is, amely ketseget kizar6an bizonyftja iUlettiket.

Kamaraerdo-diiloben egy kelta eraviszkusz lak6godor keriilt feltarasra, a
kamaraerdoi torzsgyilmolcsl>s teriileten pedig kora r6mai -"nomadizalt
kelta" -cserepek kerilltek elo. Az eraviszkuszok a r6mai h6dftas utan is
helyben eltek, mintegy bekesen beleolvadtak a r6mai birodalomba. Neviikhoz
fiizodik a szolotermesztes meghonositasa a Karpat-medenceben, s igy a mai
Budaors terilleten is.

A r6maiak Kamaraerd6ben

A romai korban is folyamatosanlakott volt a Budaorsi-medence, fgy Kamara-
erdo terillete is. Megemlitendo, bogy idoben azonos r6mai emlekeket szinte
az egesz mai Budaors terilleten felsz{nre hoztak a regeszek, a romai telepilles
tehat nero korlatoz6dott csupan a mai Kamaraerdore.
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A r6mai h6ditas az idoszamitasunk utani elso evekben erte el hazank te-
rUletet. Idoszamitasunk utan 88-93. kozott a r6maiak haboruban alltak a
kvadokkal, a markomannokkal es a szarmatakkal. A legi6kat a Dunahoz ve-
zenyeltek. Ekkoriban kezdett kiepUlni a pann6niai limes. Feltetelezhetoen
ekkoriban telepUltek az elso r6maiak ebbe a tersegbe, ekkor kezdodhetett el

az az6ta feltart villateleptiles kialakulasa.
A villa sz6 ktilonal16, gazdasagi udvarral kortilvett lak6hazat jelolt. Az

emlekek fokent a mai Kamaraerdobol szarmaznak, de bizonyara a mai 6falu
alatt is lelnenk romokat, ha a sUru beepitettseg ezt nero akadalyozna.

Csupan jelezztik, bogy a r6mai katolikus templom mellett, a R6zsa utca 7.
Slam alatt is tartak fel r6mai sift, valamint szamtalan lelet kertilt elo a budaor-

si Szolohegyrol.
Regeszek velemenye szerint a r6mai teleptiles tobb mint szazezer negy-

zetmeteren terUlt el. Elsokent val6szinuleg leszerelt katonakat telepitettek e
hadaszatilag is fontos helyre. Hazaik a kor epfteszeti szfnvonalanak megfele-
loen igen kenyelmesek, lakalyosak voltak. Feltarasukkor megallapitottak,
hogy nemelyiktiket hypocaustumos rendszerrel ftit(ittek, azaz meleg levego
aramlott a falakban, valamint a padl6zatban elhelyezett csovekben.

Jelentos mezogazdasagi kulturaval rendelkeztek az itt elok. Szoloter-
mesztestik fejlett volt, de termesztettek gabonanovenyeket is. Szamos kultur-
n(iveny a r6mai korban jelent meg elosz(ir Magyarorszagon. Az allattenyesz-
tesben a szarvasmarha- es a sertestartas volt a jellemzo, de a baromfitartas is
ekkor valt jelentosse. Tartottak juhot, kecsket es ekkor jelent meg elosz(ir a
hazimacska, valamint a szamar is hazankban. Fejlett volt a 16tenyesztestik is.

A telepUles egyenletes fejlodeset biztositotta a mai 88-as busz utvonalanak
egy resze alatt feltart r6mai kori lit. Minden val6szinuseg szerint az Aquincum-
Gorsium-Sopianae utvonal szelte at a falut. Emiatt, valamint a teleptiles ve-
delmere ket ortornyot is emeltek a mai Kamaraerdo terUleten. Az epUleteket
252-ben a kvad es szarmata betoreskor felegettek, elpusztftottak. E rombolas

nyomait jeleztek a feltart romok.
1963. szeptember 9-en cserepedenyt astak ki a Hosszureten. Belsejebol

2234 db ezUst erme kerUlt elo, amelyek foleg III. Gordinianus, Phillipus
Arabs, valamint Traianus Decius cszarok korab61 (238-251) val6k voltak.

A telepUles a pusztitas utan ujjaeledt, amirol a IV. szazadb61 szarmazo re-

geszeti leletek tanuskodnak.

A honfoglalas idejen meg allottak a romok. Val6szinu, bogy a legtobb
r6mai teleptileshez hasonl6an felhasznaltak ezeket letelepedestikkor a kora-

beli Ors es Horhi falu lak6i.
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Egy 1766-b61 szarmaz6 terkepen meg felttintettek a r6mai kori korom-
mezot, valamint a ket ortomyot is. Vegleges pusztulasuk az ujkori, a neme-
tekkel tortent betelepftes utani szazadra teheto, amikor az epftkezeseknel
felhasznaltak a megmaradt r6mai koveket, valamint a mezogazdasagi termeles
ala vont tertilet elerte ezen osi telepilles meg megmaradt romjait is.

A r6maiak kivonulasa titan (V. szazad) j6 25 eyre mai varosunk teriilete is a
hunok uralma ala kerlilt. A VI. szazad elso feleben gepida, majd langobard
torzsek vetlek birtokba a kornyeket. A VI-IX. szazadok folyaman avarok
eltek a mai BudaOrs terUleten. Emlekiik az 1992 oszen feltart avar temeto
alapjan rekonstrualhat6. Jelentos volt a szolokult6rajuk. A IX. szazad elejen
karoling fennhat6sag ala keriilt a terUlet.

A honfoglalas utan Arpad fejedelem mai varosunk terilletet is a kende melto-
sagot viselo Kurszannak adomanyozta. Errol Anonymus Gesta Hungaroru-
maban fgy fr:
"Tovabba ugyanazon helyen Kendenek, Korcan apjanak folder adomanyozott
Attila kiraly varosat61 -a mai 6buda -a szazhalomig es Di6dig, fianak
meg egy varat nepe orizetere. " Kende nepe mindeD val6szfnuseggel a Tarjan

torzzsel azonosithat6. Ors nepessege, igy Kamaraerdoe is tehat kozilli1k kerUlt
ki az akkor helyben lako alapnepesseggel egyi1tt.

Kurszan halala utan (904.), de Arpad halala elott (907. eleje) a f6fejedel-
mi cimet viselo Arpad-nemzetseg tulajdonaba keri1ltek Kurszan kende birto-
kai. A kende torzset szettelepftette, majd sajat hatalmanak biztosftasara a
terilletre a kabarok Ors torzsenek tagjait helyezte.

A keresztenyseg felvetele utan nero sokkal, 1046. szeptember 24-rol erde-
kes adat rekonstrualhat6. Szent Gellert pi1spok utols6 utja martirhalala elott
Fehervarrol kiindulva Di6sdon kereszti11 a mai Kamaraerdon, majd Budaor-
son at vezetett Budara.
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Kamaraerd6 az Arpad-korban

Az Arpad-korban Kamaraerdo terUleten Horhi falu tertilt el, amely tlilelve az
idok viharait, egeszen 1541-ig lakott teleptileskent szerepel valamennyi adat
szerint.

Neve a magyar szakadek, melylit jelentesu "horh" sz6b61 szarmazik, an-
nak i-kepzos valtozata. A regi Magyarorszagon tt>bb ilyen nevii helyseg lete-
zett. Maga a sz6 a horzsol, harzsol, harcal, horhol stb. igek csaladjaba tarto-
zik. Elso emlftese a nevnek 1055-bol maradt fenn: "INDE VERa AD
HURHU HINC UFQUE AD ALlAM UIAM". 1138-ban HURH, 1255-ben
HWRK, 1268-ban HORHFW, 1448-ban HOROH helynevvel talalkozunk.

A mai Kamaraerdo helyen elterUlt Horhi falur6l legkorabban 1300-b61
maradt fenn oklevel. T6rtenete, mint altalaban a legt6bb helyseg eseteben,
j6val regibb elso fennmaradt irasos emlftesnel.

1140-1150 k6z6tt a Becse-Gergely nembeli Apa comes megalapitotta a
kanai bences monostort, amelynek birtokai a mai Kamaraerdo kt>myeken az
akkori Nevegy szomszedsagaban teriiltek el. Egyes feltetelezesek szerint
Horhi falu a kolostor jobbagyfaluja volt az 1240-es evekig.

Ezek ulan lass uk a Horhira vonatkoz6 elso oklevelet, melybol a tulajdono-
si viszonyokra is kt>vetkeztethetiink.

1300. okt6ber 13.
.,Istvan comes alszolgab[r6, a kiraly altai kirendelt Tamas nyitrai es

Borsy-i isFan, Bolug nemzetsegbeli Oth fia: Herricus magister iilniJkkel es
mas bar6kkal, illetve nemesekkel egyetertesben, a Janos magister Kukullev-i
es Lorinc magister Ozd-i foesperes altai kepviselt erdelyi Szt. Mihaly-egyhaz
kaptalananak vissza[teli a Pest varmegyei Hurhy birtokot, melyet nehai
Rodolphus magister budavari (de castro Budensi) polgar 22 esztendon at,
egeszen elete vegeig biforate es jelenleg fia: Mikl6s tart kezeben, miutan ez
haromszori felsz6l[tasra sem tudta oklevelekkel igazolni azt az all[tasat, hogy
apja Hurhy harmadat csere, harmadat vetel, harmadat pedig (IV.) Ldszl6
kiraly es felesege: Erzsebet kiralyne adomanyab6l jogosan birtokolta, a per-
vesztes Mikl6st pedig iJriJk hallgatassal sujtja. "

Horhi mar az Arpad-korban templomos hely lehetett, am fennmaradt ira-
sos adat hfjan ezt csupan 1334-ben emlfti egy 6sszefras, az 1332-1337 k6z6tt

kesziilt papai tizedjegyzek.
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"Horky: Pal plebanos fizet 4 garast." Az osszefrasban felttintettek, hogy
par6kiAja a veszpremi ptispokseghez, ezen belUi pedig a budai f6esperesseg-
hez tartozott.

1478-ban Janos plebanost emlftik az iratok.
Horhi falu birtoklAsAval kapcsolatos oklevelek kertiltek elo tobbek kozott

1335-bol, 1421-bol, l466-b61, 1487-bol, 1507-bol es 1519-bol is.
A falu birtokosai kozott jeles, a magyar tortenelembol is j6l ismert sze-

melyeket talalunk. Peldakent emlftenem Gyulai Istvant, a Somiakat, Pelsoci
Bebek Janost, Vardai Istvan kalocsai erseket, Hedervary Istvant, Akoshazy
Sarkany Ambrust, Batthyany Benedeket es Bakyth Pall.

Kamaraerd6 a torok korban

Horhi falu, mely a jelenlegi Kamaraerdo terUleten terUlt el, a torok kor elejen
lakatlanna valt. Megsem vagyunk azonban teljesseggel hfjaval az e korra
vonatkoz6 adatoknak, hisz a torok osszefrasok meg majd' szaz evig fenntar-
tottak emleket. A falu helyenek pontos meghatarozasat is ezek tettek lehetove.
1546-ban es 1559-ben Budan frtak ossze Korcsolas Peter es a budai papok
majorsagat, amelynek egyik old ala a voros kii/so reszeve/ egy-egy o/da/
Kanya-puszta is Csun-puszta hatorava/ es egy o/da/a Eben nevi[ puszta (To-
rokbalint) hataraval szomszidos." Az 1562. evi osszefrasb61 derUlt ki, hogy
ez a majorsag Horhi-pusztan volt. A kozepkori Kana es CsOt (a mai Budapest
XI. es XXII. kerUlete) helyen fekvo pusztak, valamint Eben egyertelmuve
teszik Horhi helyet, amelyrol az 1580. evi defterbol azt is megtudjuk, hogy
brs kozeleben fekiidt.

Kaldy-Nagy Gyula konyveben, A budai szandzsak 1546-1590. evi ossze-
irasai a kovetkezo adatokat tartalmazzak Horhi falur61:

"Horhi puszta, a budai nahijehez tartozik

1546-ban: Harhi puszta, rajak nelkiil. A jovedelem a tizedekbol: buzatized
10 kile. keverttized 10 kile es szenatized 50 akcse.

1559-ben: Harhi puszta rajak nelkiil. Halil beg 1554. julius 16-an kelt
tapu-Ievele szerint Saban csausz kezen van. A jovedelem a tizedek-
bol: buzatized 11 kile, keverttized 4 kile es szenatized 36 szeker.
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1562-ben; Horhi puszta rdjdk nakal. A jovedelem: buzatized 80 kite, kevert-
tized 35 kite, kender- is lentized 30 akcse, szenatized 300 akcse.
Csak a timardefterbenfordul eta: jovedelme 300 akcse.
Horhi puszta. Jovedelme a tizedekbal es a legelaad6b61: buza
tized 5 kite, keverttized 5 kile es legelaad6 175 akcse.

1580-ban:
1590-ben:

Afijldesurijovedelmek teljes osszege es azok haszonelvez6i

1546-ban: 200 akcse, Veli timar-birtokos.
1559-ben: 516 akcse, Juszuf Bajraktar ziamet-birtokos.
1562-ben: 1500 akcse. Berber Karagoz tinuir-birtokos.
15BO-ban: 300 akcse, Hasszan timar-birtokos.
1590-ben: 300 akcse, HaszonelvezOjere nincs adatunk. .,

Kamaraerdorollegkozelebb Buda 1686. evi visszafoglalasa kapcsan esik
sz61. Idezztik Hauser JozsefBudaorsi kronika cimu muvebOl: "Augusztus 14-en,
napkeltekor Szoliman megint elfoglalta alias at kettos arcvonalban a Kama-
raerdo-haton, maid valtozatos mozdulatok utan harom hadtestet alkotott, a
jobbszarny a meg a vedelmi gyiiriin belallevo bajorokkal; a kozepso a Kama-
raerdo-haton. Lotharingiai Karoly seregevel aUt szemben; a balszarny pedig
mint harmadik hadtest. arcvonalara merolegesen eszaknak kanyarodott, s
ugy latszott, hogy nagy resze a Csiki-hegyektol nyugatra fekvo un. Fekete-
mocsar (a mai halast6) fele indul. "

Mint tudjuk tobb meddo kiserlet titan vegre sikerUlt az egyesUlt seregeknek
Budat meg abban az evben felszabadftaniuk a torok uralom a161.

1766-ban veget eft a Zichy-csalad 107 evig tart6 foldesurasaga Budaorson.
A Kiralyi Kamara sietett birtokait felmeretni az uj szerzemenyen. A terkepet
Henricus Jager keszitette. A kamaraerdei reszen az alabbiak lathat6k: a hatar-
vonal a kamaraerdei reszen eppen athalad a Rudera castelli (kastelyrom)
epilleten. Mellette nem messze talalhat6 a Rudera (rom) felirat a jelolessel.
Mindketto r6mai kori ortorony emleket orzi, melyek k<>?ill az egyik a kozep-
kori Horhi udvarhaz alapjaul is szolgalt.
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Kozvetlentil mellette erdekes felirat hivja fel magara a szemlelo figyelmet:
Fragmenti Lapideum. Ez elarulja, hogy ekkor meg szemmel is j61 lathat6
korommezo tanuskodott a r6mai kori es a kozepkori magyar telepUlesekro.l.

Par szaz meterre tole "lit a Sacellum (szentely), amely szinten r6mai kori
emlek lehetett.

A terkep Kamaraerdo teriiletenek elso ismert abrazolasa.

Kamaraerdo ujkori tortenetet kutatva kiderill, bogy a XVIII. szazadban keve-
sen mulott, bogy nem Kamaraerdo lett Pest es Buda vigalmi negyede.

A torok h6doltsag utan a racok, majd a nemetek felujitottak a mezogazda-
sagi kulturat. Nagy tertileteket birtokoltak az akkori pesti es budai polgarok is
e tajon, tobbek koz6tt vendegfogad6k is eptiltek itt.

Ktil6n6sen fellendtilt az ide latogat6k szama az addig Nagyszombat varo-
saban miikod6tt egyetem Budara kolt5ztetesevel. Az ott tanul6 ifjusag elosze-
retettel toltotte szabadidejet Kamaraerdoben.

R5vid kiterot teve: vajon honnan ered e nev?
1701. augusztus 8-an runt reI ebben a formaban elosz5r a budai telekhi-

vatal k6nyveben. A budai hatarban a Peterhegy m6g6tt es a szekesfehervari
orszagut mellett fekvo v6lgyet -mint a Kamara tulajdonaul fenntartott re-
tet -, a kamarai szolgalatban al16 huszarok kaptak meg kaszal6nak. Ebbol
arra k6vetkeztethetilnk, bogy a terUlet erdo boritotta resze is kamarai tulajdon
volt. 1703-ban a Kamara tulajdonaba, es az 6sszes tertilettel egytitt Buda
rendelkezese ala kertilt.

A nev eredetet konkretan kutatva val6szinii, bogy a Kanai-erdo nevet for-
ditottak a bekolt5zo svabok a XVIII. szazadban Kanaer Waldra, ezt
ertelmesfthettek nevetimo16giaval Karnmerwaldra, es ennek magyarra val6
visszaforditasa reven keletkezhetett a Kamaraerdo elnevezes.

Visszaterve, a kor esemenyeirol elmondhatjuk, bogy a XVIII. szazad ve-
gere Kamaraerdo kedvelt kirandul6helyeve valt a budai polgarsagnak. Ami-
kor Alvinczy J6zsef tabornok 1784 nyaran a varost61 evi 200 forintert berbe
akarta venni oly m6d~, bogy az erdoben a kirandul6k szabadon jarhassanak
es csupan a vadaszatt61 tiltassanak el, a valasztott polgarsag ellenezte ezt.



Ezzel szemben a budavari tanacs 1784. julius 7-en a Helytart6tanacshoz
intezett felterjeszteseben mellette nyilatkozott. A Helytart6tanacs 1784.
augusztus 2-an kelt leirataban a d6ntest elhalasztotta; k6vetelte azonban, bogy
a yarOS emeltessen ott alkalmas faepilletet, ahol a kirandul6k etelt es italt
kaphassanak. A budavarosi tanacs 1784. szeptember I-jen megismetelte ber-
beadasi javaslatat es k6z6lte, bogy mar talalhat6 ott ilyen epilletet. A Hely-
tart6tanacs ennek ellenere diszesebb epillet emeleset silrgette. A tanacs erre
kesznek mutatkozott 1786. junius 7-i valaszaban.

A vendegfogad6 1787-re elkeszillt. 1788. majus l-jet6l Rath J6zsef be-
relte eve 60 forintert, akinek bor- es s6rmeresi joga is volt. 1795-ig volt az
i>ve a berleti jog. A j6 forgalomra mi sem jellemz6bb, mint bogy 1792-t6l mar
evi 101 forint volt a megemelt berleti dfj. 1795-t6l pedig mar Orczy Mihaly
volt az uj berl6, aki ezert evi 155 forintot fizetett.

Az 1830-as evekt6l az erd6 ertekesftesevel es egy villatelep kialakftasaval
kezdtek itt foglalkozni, arnit az 1830. okt6ber 23-an tartott gazdasagi bizott-
manyi illesen vitattak meg, miszerint Kamaraerd6 terUletet hatholdas parcel-
lakban ertekesfteni kellene. Els6sorban pestvarosi vev6kre szAmftottak, hisz a
vendegfogad6t is f6kent 6k latogattak. A yaros n6velni akarta a terUletb6l
ered6 bevetelet is, hiszen a mulat6 berleti jogan kfvUl haszonkent csupan evi
800 forintot kaptak az ottani legeltetesi jog fejeben, raadasul a buda6rsi gaz-
dak rendszeresen dezsmaltak az erd6 allomanyat, a hataros terUletet pedig
elszantottak.

1831. j(mius 13-an a yarOS a terv mellett foglalt allast. A resztvev6k ala-
csony szama miatt azonban az illest meg kellett ismetelni, es 1831. junius 17-en
mar a terv ellen szavazott a testillet.

A tervet 1835. junius 22-i beadvanyaban gr6f Szechenyi Istvan is tarno-
gatta. Tamogat6 javaslatat 1837. januar 31-en megismetelte. Az imrnar t6bb
oldalr6l megtamogatott javaslatra a valasztott polgarsag 1838. februar 23-an
adta aldasat. A kor ki>vetelrnenyeinek megfelel6en a budai tanacs 1838. mar-
cius 12-en terjesztette fel a Kamarahoz a javaslatot.

Az ido ek5zben telt-mult, es az egykori vigalmi negyed kezdett elneptele-
nedni. 1843. szeptember 22-en Thoma J6zsef jelentette, hogy a szeptember 7-en
tartott arveresen egyetlen vevo gem jelentkezett az itt meghirdetett telkek
megvetelere. Az azt megelozo arveresen is csupan 38 holdat sikerUlt eladni.
Igy hat az arvereseket besziintettek.
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Az id6 tullepett Kamaraerd6n. Az erdekl6des a Svabhegy fele fordult, ott
is a mai Szep Juhaszne vendegfogad6 k6myekere. 1859-ben irta Hunfalvy
Pal, bogy Kamaraerdot kevesen latogattak, s emiatt az ottani vendegfogad6t,
mint elhagyatottat emlfti. Haufler 1854-ben csupan Kappel nagykeresked6
nyaral6ir61 tudott e mjon.

A N agypenteki Reformatus Tarsasag
"Erzsebet szeretethaza" es annat gyiijtemenyei

Kamaraerdoben 1900-ban epillt reI a Nagypenteki Reformatus Arvahaz.
Az adatok szerint ekkor 68 gyermek elt itt. Az intezmenyben elemi iskola es
ismetlo iskola is miik5d5tt.

Az arvahaz gyermekei durva, szilrke, abaposzt6szerii anyagb61 keszillt
egyenruhaban jartak, hajukat mindigrovidre nyirtak, es feltiinoen j6 magavi-
seletiiek voltak.

A tanftas itt 1944-ig folyt. Ekkor a tanul6kat es az itt tanft6 pedag6gusokat
az iskola fenntart6ja a fovarosba vitette.

Barmilyen szegenyes k5rillmenyek k5z5tt is miik5d5tt az intezmeny, az itt
tanft6 pedag6gusok megis nagy gondot fordftottak arra, hogy az iskola a kor
szokasainakmegfeleloen rendelkezzek bemutat6 eszk5z5kkel es konyvtarral.

Az iskola gyiijtemenyei 1912/13-ban:

a) Tan{t6i konyvtar. 1900-ban keletkezett az intezettel egyidoben. AIlo-
manya 133 mii, 157 kotet volt. 1912-ben fenntartasara 80 korona fordittatott.
19 I 2-ben 6 olvaso 50 kotetet kolcsonzott.

b) Ifjusagi konyvtar. 1900-ban keletkezett. Allomanya 151 mii, 159 kotet
volt. A tanul6knak hetenkent egyszer, vasarnap allt rendelkezesere. A konyvta-
ros ekkor Vikar Kalman tanft6 volt.

c) RegiseggyUjtemeny. AIlomanya 7 darab volt, a kertben tortent asatasokb61.

d) Termeszetrajzi gyr1jtemeny. Allomanya 7 kitomott madar, 1 kfgyo, I gyfk,
2 emberi es 2 allati koponya, lepke-, rovar-, noveny-, es mintegy 100-150 da-
rabb61 a1l6 asvanygyiijtemeny volt. Tovabba csigak, kagylok.

e) Neprajzi gyUjtemeny. Allomanya 22 darab neprajzi targy volt.
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Utoszo

ime Kedves Olvaso, ennyi Kamaraerdo rovid tortenete. Mint mindeD telepii-
leg tortenetenek, Kamaraerdonek is egyik lapjat fenyesebb, masik lapjat hal-
vanyabb tintaval jegyezte fel a mulo ido. Tudnunk kell azonban, hogy egy
hely t6rtenetenek megfrasa ~oha nincs befejezve. Mindig lijabb es lijabb meg-
oldasra varo kerdesek foglalkoztatjak a kronikast. Ezeket kutatva egyre in-
kabb elmelyill a szakirodalomban, mely az erdeklodo szamara kifogyhatatlan
boseggel ontja az adatokat.

Munkamat atmenetileg befejezve kfvanom, hogy r6vid tan ulman yom kel-
lemes idotoltest nyiljtson valamennyiiiknek, es kit-kit igenye es lehetosegei
szerint serkentsen lijabb kutatasokra.

Budaors, 1998 nyaran
A szerzo
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Targyi emlekek i.e. 3500-i.e. 2500
U'kokor
¥lonaldfszes keramiak nepe
Zselizi kultura nepe

Targyi emlekek

Targyi emlekek i.e. 1900-i.e. 900
Bronzkor
Vatyai kultura nepe
Urnasfros kultura nepe

Targyi emlekek i.e. 900-i.e. 100
Keso vaskor. Keltak

Targyi emlekek i.e. 100-i.sz. 9
Eraviszkuszok
9- 430
R6maiak

Targyi emI6kek

Targyi emlekek 430-568
Hunok, langobardok, gepidak
568-796
Avarok

Targyi emlekek

Targyi emekek 796-900
Frankok, szlavok
900-1596
Magyarok

Targyi emlekek
1236-t61 irasos emlekek

Targyi es frasos emlekek 1596-1720
Lakatlan (?)
1720-1946
Nemetek

Targyi es frasos emlekek
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Bronzkori hdzak rekonstrudlt kepei
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1900-ban es napjainkban
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kertjeben Szechenyi Istvan szobraval. valamint az otthon uj epiilete
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