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..Uar allott. most kohalom...

(A Wendler csalad feljegyzesei II. resz)
A mult szazad masodik fele

volt a zarandokhely fenykora.
1893-ra csaknem teljesen
megvakult a remete. Ekkor fia,
Andras az apja segftesere fel-
k6lt6z6tt a Kahegyre. aha! az
aggot is gondozta. es ellatta a
kapolna szolgalatat. 1903-ban
tette at Vaszary Kolos prfmas a

templom bucsunapjat szep-
temberre. A zarandokok veget
nem era sorokban erkeztek.
Rudolf Hartmann meg meg-
hat6 fot6kon mutatja be az
1930-as evekben a hegyre za-
randokl6 sokasagot. Mozsara-
gyU 16vese jelezte a zarandok-

A hit vara, a SZUSZ Anya tiszteletere emelt zarandokhely
el. Ma ugyan mar kovei sem maradtak rank, a kohegyi
Szeplotelen Fogantatas kapolnajanak alapjait csak a fold
rejti. De all a kohegyi kapolna a hivo budaorsiek szive-
ben, es ki tudja, talan a visszaallitott kereszt peldajara uj-
jaszulethet Wendler Ferenc alkotasa is.

ler Ferenc a Kohegyre kolto-
zott, 1872-ben fogott halla,
hogy remete eletehez kereszt
alaku barlangot vaijon a hegy-
be maganak. 1878. februar
25-en, lanya eskuvoje utan ke-
yes holmijaval a hegyre kolto-
zott, aha! meg tovabbi 19

orvendetes ertesitest kapott
1854. december 20-an. Nagy
tisztesseg erte at es az egesz
kozseget, a Szentatya be lee-
gyezett a kapolna epitesebe.

A kapolna alapkovet 1855.
majus 5-en helyeztek el. A
munkalatok gyorsan haladtak,
aki tudott, segitett az ut kiepi-
teseben, melyen az epiteshez
szukseges koveket a hegyre
szallitottak lovaskocsival. Fia
es a falu szamos lakosa segi-
tett ..Franz Vetter"-nek. Roth
Antal emlekezett arra, de a is
az oregektal hallotta, Ferenc
sohasem utotte ostorral a ne-
hez szallitmanyt hUla lovakat.
A kifaradt lovak egyszer meg-
alltak pihenni. a kapolnaepita
sereny biztatasara ujra megin-
dultak. A legjobbkor. mert egy
hatalmas szikla gurult Ie mo-
gottuk. ..Ez az ordog incselke-
dese volt" -mondta a lovakat
klsera Wendler. A nyar vegere
mar majdnem keszen alIi a
kapolna. IX. Pius szeretettel fi-
gyelte az esemenyeket. szob-
rot is kuldott az epula kegy-
helynek. Az elsa ajandekot
Wendler nem fogadta el, nem
ezt az alakot latta almaban.
Ezert ujabb szoborajandekot
kapott Romabol, a katolikus
templomban ma is lathato
szobrot. 1855. oktober IS-en,
Szent Terez napjan szenteltek
fel Budaorson a kahegyi ka-
polnat. A plebanos mar Dob-
ronyi Mihaly volt, a kapolna
felszenteleset 8 papja tarsa-
sagaban Beitler Antal pecsi
puspok vegezte. l1zennyolc fe-
herbe oltozott lany vitte a ka-
polnaba a Szent Szuz alakjat.
tizenket fill a kapolna harang-
jato A kapolna oltaranal IX. Pi-
us ujabb ajandeka volt lathato.
egy rozsata abrazolasa tizen-
ket csillagos rozsakoszoruval.

Felesege halala utan Wend-

mise kezdetet, az ujev, husvet,
punkbsd, s az Urnap unnepse-
genek kezdetet.

Ki gondolta volna, hogy
1945 utan a kapolna rombola-
sahoz kezdenek kegyeletet
nem ismer6 kezek? Wendler
Andras meg irja a kr6nikat, de
1946-ban R6th Antal vissza-
emlekezese szerint egy ma-
gyar hiv6 mentette ki a Maria
szobrot. Horvath Gyula levitte
a reformatus vallasu 6rashoz,
aki atadta Eller PaIne szuletett
Zierkelbach Maria kbtbdesnek
(meghalt 1972-ben). A leg-
jobb gondolata neki volt, 6 ke-
reste meg Kamaraerd6n
Kruck J6zsef peket, a Wendler
csalad oldalagi rokonat, aki a
szoborral a kitelepit6k el61 a
Komarom megyei Mocsara
menekult.

even at elt a Szepl6telen Fo-
gantatas kapolnaja szolgalata-
ban. A szentseg hfreben al16
remetet gyermekei lattak el
elelmiszerrel.

A zarandok csoportok egy-
mas utan erkeztek. Okt6ber
I5-en szabadteri szentmise
volt a kapolna el6tt, ezt
kes6bb szeptember 8-ara, Kis-
asszony Napjara tettek at. Sza-
mas enek- es imaszoveg szu-
Ietett, melyet Wendlerek a za-
randokok kozt kiosztottak. A

nepi nyomtatvanyok nyomda-
ja, a Bucsanszky maid R6zsa
nyomda adta ki Wendler Fe-
renc enekeit, aki dallamat
el6enekelte, a processzi6val
Vertesacsar6I, Etyekrol, To-
rokbalintr61, Zsambekr61, Ve-
csesrol, Soroksarr61 erkezo za-
randokok megtanultak azt es
terjesztettek az egylapos ima-
kat, dalokat.

Idosebb budabrsiek ma is tud-
jak, es meselik a kohegyi
kegyhely megszuletesenek
tbrtenetet. Wendler Ferencet a
kapolna megepftesere harom
alma, maid az 1853. julius 15-
en bekbvetkezett csodalatos
megmenekulese biztatta.

Ezen a napon Ferenc gazda
hat masik budabrsivel az

agyagbanyaban dolgozott.
amikor az beszakadt, es fold-
tomeg borftotta be. Tarsai
mar arra gondoltak, hogy
csak holtan emelhetik ki az
omlasb61. Mindnyajukat meg-
lepte, amikor megis sertetle-
nul, elve emelhettek ki: "Azt,
hogy eletben maradtam, csak
a SzGz Anyanak kbszbnhetem,
aki kbpenyevel takart be, fgy
vedett meg" -mondta a kbru-
lette al16knak. Wendler Fe-
rencnek 39. szuletesnapjan
(1854. junius 29-en) majd az
azt kbveto ejszakan ismet
megjelent almaban az lsten-
anya. Ezt kbvetoen Ferenc
napjan, december 3-an fel-
mentek Antal testverevel a
Kohegyre, megjelblte a vadr6-
zsabokornal a helyet, ahol a
leveleken a SzGz Anya arcat
latta. Meg ezen nap delutanjan
megkereste Brunner Janos
plebanost. elmondta, hogy
kapolnat kfvan ezen a helyen
emelni. Papja eloszbr Ie akarta
beszelni a nagy anyagi aldo-
zatr61 a szegeny gazdat, de 0
hajthatatlan maradt. "Kir61 kf-
vanna elnevezni a kapolnat?" -

kerdezte Brunner Atya. "A
Szepl6telen Fogantatas tiszte-
letere, a rozsak kbzt latott SzGz
Mariarol." "Kit61 tudja. hogy a
Szepl6telen Fogantatas volt?"
-hangzott az ujabb kerdes?
Wendler valasza fgy hangzott:
"A rozsa levelein ez az fras alIi:
En vagyok a Szepl6telen Fo-
gantatas! Az 6 tiszteletere aka-
rom a kapolnat emelni,"

Ezek utan Brunner pleba-
nos frasban jelentette Eszter-
gomba a prfmasnak, Sci-
tovSZky Janosnak Wendler Fe-
renc kerelmet, lX, Pius papa
1854. december 8-an emelte
hittetelle a Szepl6telen Fogan-
tatast, ezutan Wendler Ferenc
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