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A Wendler csalad feljegyzesei (I. resz)

A csaladi kronikak szuleteserol evszazadok ota tudoma-
sunk van a kulonbozo nemet lakossagu telepuleseken.
Bar Budaorson egyetlen csalad torteneti feljegyzeseirol
van tudomasunk, a feljegyzeseket a Wendler csalad tagjai,
a Kohegyen kapolnat es zarandokhelyet teremto paraszt-
gazdak irtak. A XIX. szazad kbzepetol lathatoan reszlete-
sebben, bar emlekezetuk visszanyult a Budaorson a XVIII.
szazadi letelepedes idoszakara is.

Megtudjuk a kr6nikab61, hogyjambor, 
istenfel6 ifju volt, aki

mar gyermekkoraban latta,
hogy szulei az els6nek lete-
sitett urnapi kapolnat diszitik.
A Wendler-csalad urnapi ka-
polna diszitese egeszen ] 946-
ig folyamatosan jogaik kale
tartozott.

Wendler Andras, aki apja
halala utan folytatta a feljegy-

zeseket, megbrbkitette, hogy
ez a kapolnadiszit6 tevekeny-
seg -az urnapi altar a)litasa -is
formalta apja jellemet. ..Szem-
met lathat6, hogy a j6 termo-

mag j6 gyumblcsbket terem,
ahol el az Istenszeretet, ott
nagy fa nohet fel" -irja. Andras
tisztaban volt azzal, hogy apja
es edesanyja sokban hozzaja-
rultak a Szuz Maria szepl6telen
fogantatasa hittetel kialakU.la-
sahoz, noha "keves volt az is-
kolazottsaguk, meg olvasni
sem tudtak igazan j61, vagyo-
nuk nem volt, nagy szegeny-
segben eltek, mi.vel csak a kis
hazasok saran laktak. Terme-
szetesen volt valamennyi pen-
zuk, bort is termeltek, de ez
keves volt ahhoz, hogy barmi-
re is va.llalkozzanak"

WendJer Ferencet meg az a
megrazk6dtatas is erte, hogy
egy id6re a csalad gazdagabb,
tehetosebb tagjai vettek at az
urnapi oltarkapolna disziteset
Ezert azt a fogadalmat tette,
hogy Peter es Pal napjan, ami-
kor is az oltari szentseg egesz
napon at kihelyezve lathat6
volt, 1838-t61 1846-ig evente
at font ertekben gyertyat ajan-
dekoz a templomnak. A gyer-
tyaaldozatot nemcsak a ket
szent, hanem az elhunyt roko-
nok emlekere ajanlotta fel, to-
vabba a tisztit6tuzben szen-

ved6 lelkekert is, es azokert a

szegeny lelkekert, elhunyta-
kert, akikr61 mindenki megfe-
ledkezett. Nyilvan szegenysege
miatt mondott Ie err6.1 a je-
lent6s kiadasr61, de a k6vet.-
kez6 evben szerette volna a

kotelezettseget ujra visszakap-
ni, Rokonai azonban a gyertya
felajanlasanak dics6seget sem
adtak vissza, Amikor szomoru-
an elaludt, akkor jelent meg ai-
maban e16szor a Szent Slut,
akit mar egyszer 1841-ben is
latott almaban, Most elte at -a
kronika feljegyzese szerint .azt
a jelent6s a.lmot, hogy a K6he-
gyen a vadrozsak bokraban
megjelent elotte az Istenanya-
Maria, es igy szolt hozza: "En
vagyok a Szep.l6telen Foganta-
tas!" Ez az alom annal is sajat-
sagosabb, mert addig a K6-
hegy a lakossag tudataban a
boszorkanyok, a rossz szelle-

mek gyulekez6 helyenek sza-
mitott. A kovetkezo ejszakan a
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kes6bbi remete ujabb almot
latott, azt almodta, hogy
kes6bbi felesegevel, Hart-
meyer Rosalie-val egy zold
lombbal diszftett urnapi kapol-
nat ekesit. A kapolna azonban
diszites kozben egyre nagyobb
alakot oltott. Ez utan az alma
utan els6 felesege Josephine
Frank elhunyt, es a kes6bbi re-
mete az ugyancsak ozveggye

lett Hartmeyer Rosaliet, Mic-
helberger ozvegyet vette
felesegul. A Franz Wendlernel
tiz ewel id6sebb asszony
] 851-ben meg ket ikergyer-
meket szult.

Franz Wendler.- maid fia fel-
jegyzesei azonban nemcsak a
kes6bbi kapolnaepft6 eleter61,
lelki fejl6deser6l 6riztek meg
adatokat. Nyilvan id6sebbekt61
hallhatta, hogy az unaepitett
templom alapkovet egy bfr6-
sagot viselt ember, Remigius
Ostfolk helyezte el. 1809 juni-
us 13-an huztak fel a toronyba
a nagy harangot. Meg6rizte a
kronika az 1810. evijanuar 14-
i foldrenges emleket is Ezen
esztend6ben, szeptember 5-en
Pesten nagy tuzvesz pusztitott,
423 haz lett a langok marta le-
kava. Majd 1811. okt6ber 22-
en ujabb nagy harangot kapott
a templom, de a harang felhu-
zasakor eletet vesztette egy bi-
zonyos Wenzel nevu budaorsi

.1814. majus 11-en a koz-
segre hullott h6 emleket 6rizte
meg a kr6nikas, maid azt is
megorokitette, hogy a dupla
mazsanyi buza ara 60 forint
volt. 1821 -ben a voros kakas, a
tuz pusztitott Budaorson, a
Bauerngasse hami kozul tobb
teljesen leegett, -ez a mai f6
utca -, de tuzeset szomoritotta
a kis hazas gazdakat is, majus
9-en Mayer Andras ham egett Ie.

Wendler Ferenc eletenek el-
hiresultebb esemenyei az
1850-es evekben folytat6dtak
Ekkor kerult sor a k6hegyi ka-
polna megalkotasara is, amire
a Szuz Anya a foldomlas al61
val6 szerencses megmeneku-
lese utan biztatta,

Kovacs Jozsef Laszlo

(Folytatjuk)


