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Meg mindig az 1950-es evek: Dobolas
adja a lakossag tudtara: "Akinek teglara, ko-
re van szuksege diszn661, tj'\lk61 epftesehez,
az elhordhatja a kohegyi kapolna anyagat!"
"Celszeru" a megoldas: a piszkos munkat el-
vegeztetik a lakosokkal: hiszen nalunk "val-
lasszabadsag" van!

1952-ben megjelenik Franz Riedl Buda-
orser Heimatbuch gyajtemenye. Ez az elso
Heimatbuch, melyet az elkergetett nemet-
seg adott ki. Szomoru kepek, a Kohegyen
minden romas, a passi6 dfszletek, es pusz-
tul a kapolna is. A Heimatbuch az Orszagos
Szechenyi Konyvtarban is a tiltott konyvek
listajara kerul. Csak kulon engedellyel olvas-
hat6! (Budaorsre alert hazacsempesznek

nehany peldanyt.)
Az 1960-as evek elejen Petnehazi lalanne

amator regesz, Andrasfalvi Bertalan ifju nep-
rajzos csak a Tomas Kalvariakapolnat rajzol-
hatja Ie es orokftheti meg fenykepeken.

Az 1960-as evektol a Heilbronner Stimme
ujsagfr6 szerkesztoje, a budaorsi szarmazasu
Schmidt Matyas tobbszor is hazalatogat az
6hazaba. Arr61 ertesul, hogy Mocsan az idos
pekmester, Kruck J6zsef orzi kohegyi kegy-
szobrot. Eloszor azt tudtuk, hogy halalaig
nem kivan megvalni a Szent SIal szobrat61.
Kozben fennallt az a veszely, hogy a kegy-
szobrot hozzatartoz6i eladjak.

1996 Umapja: Egy napra Kruck J6zsef
elhozza Schmidt Matyas keresere a kegy-
szobrot Budaorsre. Meg nem hajland6 arra,
hogy megvaljon a Szeplotelen Fogantatas
szobrat61.

1997: Feldhoffer Andras, a Budaorsi Ne-

met Kisebbsegi Onkormanyzat alelnoke, j6-
magam, es a katolikus kepviselotestulet ket
tagja dr. Luntz Ottokar es R6th Antal utnak
indulunk Mocsara. Visszuk magunkkal
Szentgyorgyvolgyi loltan plebanos es Wit-
tinghoff Tamas polgarmester kerolevelet. A
nyolcvanadik evet tapos6 mester arra a kere-
sunkre, hogy haza szeretnenk vinni a szob-
rot, szettarta a kezet: "Hat mit csinaljak gye-
rekeim? Vigyetek haza!" Talan en lehettem a

legfiatalabb "gyerek", az akkori 65 evemmel.
Feldhoffer Andras gyors mozdulattal lecsa-
varozta a hazi kapolna vedouveget, es meg-
indultunk a kegyszoborral Feldhoffer Andras
aut6javal hazafete, Budaorsre. Meghatottak
es boldogok voltunk. Szentgyorgyvolgyi lot-

tan atya megilletodve vette at a szobrot.
1996. Kruck Jani Ritter (mrehez, a ki-

sebbsegi onkormanyzat elnokehez fordul:
"Szep dolog a Kalvaria uilaepftese, a ke-
reszt visszaallitasa, de meg ennel is na-

gyobb dolog lenne a kohegyi kapolna hely-
reallitasa." Nem volt olyan budaorsi nemet-
talalkoz6 a kint elokkel, ahol az elnok ne
szamolt volna be a helyreallitas terverol, a

gyujtes haladasar61.

Ludvig Uhland k61t5, (1787-1862) -a

svab romantikus iskola egyik kismestere. Die

Kapelle cimu verset valaha az egyhazi iskolak

[[I. osztalyos gimnazistai ajanlott verskent ta-

nultak. [gy en is a soproni Szent Asztrik Gim-

naziumban: Lehner Ott6 nemettanarom el

sem engedte volna a hangulatos vers megta-~ 

nulasat annak, aki nala a jeles jegyre palya-
", lotto Ezert "k6nyv nelkul" fUjtuk a verset:

"Droben stehet die KapeJle / Schauet tief

~ ins Tal hinab:" Vajth6 Laszl6 fordftasaban ide-

: zem az els5 sorokat: "All a bercen a kapolna
, / Almod6n a v6lgybe nez". De hiszen ez a

veTs a mi k5hegyi kapolnankr61 is sz61!

l Most, hogy minden gondolatunk a Szeplo-

telen Szuz a vilagon els5kent Buda6rs6n fel-

epult kapolnaja k6rul farag, feljegyzek nehany

emleket. Ezek a kapolna, egyhazi emlekhelye-

ink 1946-tal kezd5d5 elpusztftasat61 a K5he-

gyi Kapolna 2003-as uliaszuletesig vezetnek.

A regebbi t6rteneteket id5sebb buda6rsiek

meseltek el, az ujabbakat magam is ateltem.

1945: A kapolnat katonai l6vedekek ron-

galtak meg. A Wendler csaladnak meg volt

akkor lelkiereje, hogy a legnagyobb karokat
, kijavfttassak.

1946: Egy megd6bbent5 amat5r fenykep-

~ felvetelt lattam: Feldhoffer Andras 5rzi. Re-

menytelen emberek mennek a k6zseghaza-

hoz, de hiaba. A kitelepftest51 mentesftes

nincs, het vonatszerelveny vitte el a buda6rsi-

I eket a bizonytalan j6v5be. A megrongalt k5-

hegyi kapolna is tarva-nyitva. Egy reformatus

6rasmester szive megk6ny6rtilt a kegyszob-

ron, lehozza a hegyr51. es Eller Paine (szule-

tett Zirkelbach Maria) k6t5desnek adja at. EI-

Ierne tudja. hogy Kruck J6zsef pek -a Ka-

i maraerd5 lakosa -maga is Wendler -ro-

kon. Ezert atadja neki a Szepl5telen Foganta-

tas szobrat. Kruck J6zsef elmenekuJ a Szent

Szuz szobraval a Komarom megyei Mocsara.

Igy megmenektil a kitelepftest51, azt mond-

hatjuk, a Szuz vigyazott fa!

1948-49. Pozsony k6rnyeker51 Buda6rs-

fe, a nepek atjar6 hazaba kerul Molnar Pal

amat5r fenykepesz. Az 5 felvetelen meg all-

nak a falak, csak kisebb rongalasok nyomait

lehet latni a felvetelen. A kapolna meg all.

Mindszenty J6zsef 1948 nyaran meg a ber-

malas szentsegeben reszesfti a buda6rsi fia-

talokat. De r6videsen er5s6dik az egyhazul-

d6zes. A hercegprfmast 1948. decembere-

ben b6rt6nbe vetik hamis vadak alapjan. A

kegykapolnara is pusztulas var.

Az 1950-es evek elejen megkezd5dik a

"Gy(jjtsd a vasat es a femet" mozgalom. Ez

ad jogcfmet egy helyi t6rpe nagysagnak,

hogy az iskolas fiatalokat felkuldje a K5hegy-

reo "Azt a rozsdas keresztet hozzatok Ie fem-

gy(jjtesbe, gyerekek!" Ez is megt6rtenik.

nincs mar kereszt a K5hegy kiemelked5 szik-

lajan. Romossa valt a kapolna is.



1997 -ig osszegyiJltek az elpusztitott egy-

hazi emlekek legfontosabb fot6- es rajzdo-

kumentumai. Megtalaltam a budaorsi szar-

mazasu Gonyey (Ebner) Antal felveteleit az

1930-as evekb61. Michelberger Matyasek

meg6riztek es atadtak a helyreallitashoz Pet-

nehazi Zalanne rajzait es feljegyzeseit. A ple-

bania irattara meg6rizte a k6hegyi kapolna-

r61 Gr6sz Matyas (az egyik Wendler unoka)

1943-as felmereset. Szeretett volna ket tor-

nyot a kapolnahoz epittetni, ezert felmerette,

melyet most Orban libor memok j61 hasz-

nalhatott a helyreallitasi tervehez.

2003. majus 5-en leraktuk a Kohegyi

Kapolna alapkovet, melynek felepitese ju-
nius 16-an megkezdodik. Ekkorra kozel12

milli6 forint adomany gyiJlt ossze magan-

szemelyektol.
A Kohegyi Kapolna 2003. okt6ber 15-i

megszentelesevel a kivilagitott Kereszt es Ko-

hegyi Kapolna reven egy olyan regi -uj szim-

b61ummal ajandekozzuk meg a varost, mely

az ejszaka sotetjeben messzire hirdeti majd,

hogy akik itt elnek, jelenuket, jov6juket el-

kepzelhetetlennek tartjak multjuk nelkUl.

Kovacs Jozsef Laszlo

A kapolna epftesere adomanyoz6k listajat iapunk
h6napokon keresztill tette kozze. A nyar kozepet61
erkezetteket ajov6 h6napban hozzuk! -a szerk.

,
0/,?G

BUDAORS NEMET KISEBBSEGI ONKORMANYZATA

TISZTELETTEL MEGHiVJA A 148 EVE FELEPiTETT, A KITELEPiTES

UTAN MEGSEMMISOLT, MAJD 2003-BAN UJRA FELEPiTETT

Kohegyi Kapolna felszentelesere.

2003. OKTOBER 15-EN SZERDAN 16 ORAKOR

A BUDAORSI ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM KERTJEB6L

ONNEPELYES KORMENET INDUL FEL A K6HEGYRE.

7 6RAKORA K6HEGYI KApOLNABAN A SZENTMISE 1

KEzo6DIK, ES V ARHAT6AN 18,30-IG TART.

Aki kora, vagy egeszsegi aIIapota miatt a kormenetben nero rod

resztvenni, azok reszere a TempIom terroI kisbuszokat inditunk

a Kohegyre a FeIsosor utcai feIjar6ig. A kb. 100 m hosszU

feIjar6n vaI6 feIjutast mentosok es tiizoIt6k segitik.


