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Tizenegy budaorsi

kisdiak, a budaorsi

Mind.\'zenty .J(jz.\'~f

/\'af(J/ikll.\' A/fa/lino.\' l.\'ko/a

10-11 esztendos

kisdiakja -napokon at

az iskolaba leveleket

hozo postas bacsit varta.

Ez a tizenegy kisdiak

csak fel eve foglalkozott

neprajzzal, annak

is a vallasi neprajz

Budaorsre oly annyira

jellemzo teriiletevel.

A kozelmtiltban

megerkezett Budapestr61,
a Nepra,jzi Mtizeumb61

a level: a tizenegy

kislany. illetve kislegeny

faradozasa eredmenyt

1994 oszen, az otodik osztaly megln-
dulasakor diakjaim lelkesen jelenlkcz!e~

a honismcreli sl,akkiirhe, milll.in 1,:11'--

mcrlck. h()gy mit ,iclcnl a hardar) tiZ;.:/L':
ncmct 1.lkosl sz.tml.ilo Buo.I()r\on a 'Iii I

kebh haz.1 hagyom.inyalrlakg~'lil!'::\1:

szakk(\ri foglalkoz.iillk()n J.ilck()\ f(lrm,;

ban mcgismerkcdlck a hclYI .,z()k;.l.,{,~:~.,!

ncpviliclcli bcmutator.1 (jlti'\zk(\dtck tel a
oszi svab balra. tanullak a nepi g:'crmt:~'

jatekokat -arra torekedttink, hog: .1

cgcsz fcvckenyseg minoig \'(Inz(; m.;

radjon.
A katolikus iskola .,zcllcm.::n;.:~ :

megfclclt. hogy a budaor"1l:k ".:,!!.;'

h.lgy(lm,inyail gYUI!()llck leglrlk.ihh
hud,.ilrsi ncmclscg mclyen \all.j\f.I' ,::;.:1..

ell. CZI tanu,ftj.1 az utf)bhi I ()r)-1 srt ~"'~C'I

allftott tizenhet budaijrsi kereszt: [Izt:nh;,

kokcrcs71 C., .1 K{ihcgyen ,ill!, fa'u~;-:f':.

mcghat..lr(JZ() va,kercs/l

Utmutat() kcrd{iivck alaPJ.in :,,':..t::'"

tuk, \eirtuk a telepulcs kerc,ztJclt .:' ,I'

r.lit, Gyujtijltuk C,Ii fowztuk a haZd~;('

hozott, "A budaijr."i

nemef",e,t,t valld",i

hagyomdnyai" cimu

dolgozat orszagos
II. dijat nyert

az ~fili",dKi kategoridban.



zaba, Junius 17 -re. fgy egytitt ortilhetnek
a .,Budaorsert" Alapftvanyban buzg61-

kod6 helyi lakosok a Nemetorszagban

el6 Budaorser/Wuoderscher Heimat-

verein tagjaival; kozos faradozasuk nyo-

man kertil vissza helyere az egykori

keresztnel monumentalisabb modern
alkotas. Ezt is elujsagoltak diakjaim.

mer! ez is a 17. kereszt kr6nikajahoz tar-

tozik.

A sebek lassan behegednek. A 17

kereszt osszekoti Budaors regi es uJ

lak6it. tanftvanyaim pedig a mull em-
lekeit kutatva fgy valhatnak kornye-

zettiket formal6. szeret6 budaorsiekke. A

gyujt6munka onal16 kutatasokra neveli a
kisdiakokat. Az id6sebbek kerdezese
kozelebb hozza egymashoz a genera-

ci6kat, fgy tisztelet bvezi a sakal (lido
id6sebb polgarokat is. fgy kapcsolodik

ossze jelen es mull -fgy kot6dnek ossze

egykori es mai budaorsiek.
Es meg egy remenytinkr61 hfr! adnek -

remeljUk, hogy a kint e16k nemetorszagi

ujsagaikban hfrt es reszleteket adnak
kozze a legujabb budaorsi palyamun-

kar61 is! Schmidt Matyas mar korabban

is bevonta dolgozatainkat -az lllyes

Gyula Gimnazium diakjainak frasait -a
nernet honismeret foly6irataiba. fgy le-

gyen most is'

(Kovdcsne dr. Pau/ovit.1" Tert!:i

Vegtil is egy szep fot6kkal, rajzokkal
hitelesitett 60 oldalas dolgozat sztiletett.
A budaorsi keresztek elsoje meg a Buda-
pestre eso Renault tizlet elott all (hajdan
ez is budabrsi hatarresz volt), a Rikker
csalad allftotta az l880-as evekben a
tizenhatodik szinte elbujt a mostani
METRO aruhaz mbgotti fbldhanyasok
mbgott, de szerencsere ez is all!

A palyamunka osszeallftasan az egesz
szakkor dolgozott. A kicsik hoztak a fo-
t6kat, az iskola elott al16 Herzog-kereszt
epp a kozelmultban ujult meg a csalad es
a kitelepitett, illetve itt maradt Bader
rokonsag faradozasa nyoman. A kezi-
ratkazalban szerkesztessel segitettem
rendet rakni; az egesz anyagot igenyes,
szep gepelessel ontotte formaba Bog-
narne Varra/vi Mariann, az ugyancsak
szakkori tag Bognar Zsolt edesanyja. Az
6 faradozasanak is koszonhet6. hogy a
dolgozatot meg id6ben beadhattuk. Mun-
kankat megkbnnyitette, hogy Budaors
yaros onkormanyzata palycizatot nyert
penzzel tamogatta a szakkort kiadasai-
ban, az itt nyert penzbol fot6ztunk, vet-
ttik a szUkseges anyagokat.

igy malus 20-an, az Onkentes Neprajzi
Gyujt6k seregszemlejen olt vo[tunk a
dolgozatfr6k, a munkaban segit6 sztilok
es az elso pr6balkozasert izgul6 szakkbr-
vezeto is: j6magam.

Vegtil sz61junk az ujjasztilet6 k6hegyi
keresztr61 is. A gyujtesben resztvev6
gyerekeknek elmondtak a nemet szarma-
zasu adatkbzl6k, hogy a "Budaorsert"
A/apitvany segftsege mellett oroszlan-
resze van a kereszt ujjasziileteseben a
Budabrser/Wuoderscher Heimatverein-
nek -ez a Bretzfeldben es a kbrnyezo
telepiileseken mukod6 Budaorsi Honi
EgyesUlet -a faradhatatlan .S'chmidt Ma-
tyas ujsagfr6 elnokkel gyujtotte ossze azt
a nagyobb osszegu markat, amire a ke-
reszt elkeszftesehez, ujjaszuletesehez
szukseg volt. 1gen jelent6s az is. hogy az
ugyancsak Magyarorszagr61 elszarmazott
Herzog tes/Verek vasiizeme jelent6s in-
gyen munkaval segitette az idotal16
ktilbnleges btvbzetb61 al16 hatalmas
budabrsi kereszt ujjasziileteset. Hallottak
diakjaim arr61 is, hogy Stephan Schmidt
ingyen fuvarral hozta a keresztet Buda-
brsre, de mindezt az is el6segftette, hogy
a stuttgarti magyar konzulatus minden
formasagot mellozve igen gyorsan
megszerezte a kereszt hazahozatalahoz
sziikseges engedelyeket. Tbbbszaz egy-
kori budabrsi lakos varhat6 a kereszt
ujjasztiletesenek iinnepsegere az 6ha-

belUli szent sarkokban talalhat6 vallasi -

szakralis -targyak helyet, rendjet, a hoz-
za kot6d6 szokasokat. A hetr61 hetre sza-
porod6 gyujtott anyag egyre jobban fel-
keltette diakjaim erdeklodeset, ok buzdi-
tottak, irjunk dolgozatot az osszegyult

anyagr61!~ A nagyszamu adatkozlo elmondta, mi-

Iyen alkalmakkor allftottak a falura jel-
lemzo kereszteket, halab61, kegyeletbol,
egy-egy tragedia saran elhunyt budaorsi
polgarra emlekezve. A lerajzolt, lefot6-
zott keresztek helyet terkepen rogzitet-
tUk. MegismertUk a Budaorsi ut menti
szent szobrokat, Nepomuki Szent Janoset
es Szent Vendelet. A Szent Antal szobrot

, L'igy tudtak megmenteni a kitelepites utan

itt maradt budaorsiek, hogy bemeneki-
tettek a helyi plebaniatemplomba (1960-
ban).

Mas szobrokon, peldaul a Szakcily Ma-
tyas utcai Pietan, (Maria a halott Jezus-
sal) vagy az egykori Kalvaria marad-
vanyain lathat6k a barbar celbalovesek,
szandekos rongalasok szomorU nyomai.
Emellett megismerkedtek a kisdiakok az
1945 utan elpusztftott kohegyi Wendler
kapolna tortenetevel is.

Termeszetesen hosszan beszeltek az
idos adatkozlok az urnapi viragszonyeg

torteneterol es az egykori passi6jate-
kokr61. Ami maradvany meg az egykori
szent sarkokb61 akadt a lakasokban, azt
szambavetttik, lerajzoltuk, lefenykepez-
ttik. Ilyeneket mar csak az idosebbek
lakasaiban talaltunk.


