
A nepi vallasossag targyi kifejezese Budaars
utcain es a hatarban allitott szobrok, emlek-
oszlopok, kepek, keresztek sokasaga. Cik-
kunk elso reszeben ez ut6bbiakat vettuk sor-
ra, ez alkalommal pedig a varosban meg ma
is lathat6 szobrokat gylijtjuk assze.
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A szobrokat es az emlekoszlopokat a faluban es a
hatarban termeszeti csapasok es jarvanyok ellen
emeltek el6deink. Jelent6s volt a Maria-kultusz
Budabrsbn, fgy nem veletlen, hogy Mariat latha-
tunk hazak homlokzatan, fgy a Farkasreti es Sze-
chenyi ut sarkan is. Ismert Wendler Ferenc lato-
masanak tbrtenete (err61 lasd aprilisi lapunkat),
es hogy kapolnajaba megkapta a papatol a ma a
templomban lathato Maria-szobrot. Sajnos, ma
mar nincs meg azonban a Sasvari Madonna, a
halott Krisztust karjaban tarto anya szobra, amely
egykoron a K6-hegyen allt, egy harom meteres
oszlopon, de archlY fotok alapjan ismerjuk. Nit
e~ Maria-kep a Ullom utca sarkan is. Viszont
meg ma is gybnybrkbdhetunk a Szakaly Matyas
utcaban lev6 Pietaban. A nemet felirat a gyerme-
ket sirato anya fajdalmat zokogja el.

A Szenved6 Krisztus (Kristus in Rast) megrazo
mellszobrat a Szabadsag ut sarkan lev6 haz fala-
ba sullyesztve lathaljuk.

A Kalvaria dombon az 1820-as evekb61 valo
staciokepek ugyan elpusztultak, de az u]avara-
zsolt alkotasok fulkei Melocco Miklos szobrasz-
muvesz muhelyenek, az olomuveg kepek es a
megvilagftas pedig Molnar Gbb Zoltan (a Martin
Studio) munkajat dicserik.

A szentek szobrai kbzul a XVIII. szazadi Nepomuki Szent Janos (V 16.),
a templom ved6szenljenek a szobra ismert, az Aradi utca sarkan all. A jo hfr-
nevnek, a kblcsbnbs bizalomnak is jelkepe lett a gyonastitok aldozatakent ismert

csehorszagi szent.
Szent Vendelnek, a joszagtartok ved6szenljenek szobrat a Varosszepft6 Egye-

sulet Vandor Andras biztatasara ujftotta tel. A barokk szobrot a katolikus temp-
10m kertjeben lathaljuk barokk pompajaban.

Orban (V 25.), a sz616muvel6k ved6szenlje. Szobra egykor a Budakeszi fete
vezet6 ut elagazasanal allt, legalabbis fgy tudjuk. Erdekes szokasok fUzootek
alakjahoz, attol fugg6en, hogy fagyot hozott-e vagy sem. Eszerint vagy borral

bntbztek vagy palcaval megvertek.
Ismerunk egy XIX. szazadi emlekoszlopot a Csata es Deak Ferenc ut sarkan.
A Szeles es a Baross utca sarkan egy kertben kepjel (stacio) lathato.
Tbrtenelmunk helyi emlekei kbzt ismeretes meg Banyasz Bela Kbszbnt6je a

750 eves tablaval, a varoshaza el6tt.
A templomkertben lathaljuk az els6 vilageges emlekmuve!, 1925-b61. Egy

haldoklo katana alakjat abrazolja, aki Krisztus karjaiba omlik. Ugy tudjuk, Pasz-

tor Janos muve.
Ezt egeszfti ki a II. vilaghaborU aldozatainak emlekmuve, a Hallottaink emleke

cfmu feliratsoron 475 nev szerepel, akiket elhurcoltak, elkergettek a nagy vilag-
eges saran. Az emlekmu a vbrbsvari Balassa Gybrgy munkaja.

Mindezek a kultusnargyak, a vallasi neprajz targyi emlekei reszei nemzeti ha-
gyomanyainknak, muvel6destbrtenetunknek. Grbm szamunkra, hogy varo-
sunkban egyre tbbb vallasi emleket ujftanak tel, mentenek meg mindnyajunk
gazdagodasara. Kovacsne Paulovits Terez


