
Mintegy negyven lit menti kereszt allt valaha varosunk-
ban, es a keresztek allitasa bsszefuggbtt az itt el6 embe-
rek sorsaval. Ma tizenhat kereszt talalhat6 a telepulesen.
Cikkunk ezek keletkezesenek tbrtenetet mutatja be, fel-
adatunk pedig megmenteni oket a jbvo szamara.

csalad vasuzemeben ujjaszu-
letett 1995-ben a kulbnleges

btvbzetb61 al16 hatalmas ke-
reszt. Sokat tett az ugy erde-
keben Mathias Schmidt, a
Nemetorszagban el6 budabr-
siek egyleti elnbke.

A varosban al16 keresztek

legtbbbje k6kereszt, de talal-
hat6 vasb61, fab61 is. Az els6
budabrsi k6kereszttel a Buda-
brsi uton, a Renault aut6sbolt
el6tt talaJkozhatunk. A Rikker
csalad allftotta 1878-ban.

Mindig friss viragot tala-
Junk el6tte. A Rupp-hegy al-

hegyen a vallasos lakossag a
XIX. szazadban epitette a spi-
ralis keresztutat, a hegyteton
al16 feszuletig. Tole jobbra es
balra Szuz Maria es Bunban6
Magdo1na ember nagysagu
barokk szobra allt. A szobrok
es a staci6k nagy resze meg-

Buda6rs oslakossaga romai

katolikus, hagyomanyai a val-
lasi neprajz csodalatos emle-
kei A t6bb mint 200 eve itt
elo buda6rsi nemetek ma-
gukkal hoztak vallaserk61csi
meggyozodesuk gazdag vila-
gat Uj hazajukban kialakftot-
tak vallasos szokasaikat, a
szellemi es targyi neprajz cso-
dalatos tarhazat, a vallasos
eletmodot, a hetk6znapi es
unnepi viselkedesi normat.
Hltuk meghatarozta egesz
eletuket a b61csotol a kopor-

soig, ujevtol szilveszterig.
Ideerkezesuk idopontja, az

] 720-as, a barokk katoliciz-
mus felviragzasanak kora ha-
zankban Ezert tudott 6t-
vbzodni telepulesunk6n a
magyar, a Zichyek altai mu-
yell es a magukkal hozott ne-
met vallasi kultura, Mar a
gyerekek ebben a legk6rben
nevelkedtek otthon es az is-
kola ban, a Vlnces noverek
igenyes. odaado neveJese so-
ran. Vallasos ifjusagi es fel-
nott egyesuletek biztosftottak
a falu k6z6ssegenek a kultu-
rail egyuttletet, a szorako-
last Multunk gazdag emle-
keivel, a csodalatos urnapi vi-
ragszonyeggel, az ut menti
keresztekkel egyutt elunk
napjainkban is.

A nepi vallasossag neprajzi

hagyomanyainak gyujtese,
kutatasa viszonylag keson in-
dult meg orszagosan. Balint
Sandor tevekenysege alapoz-
ta meg. Az Unnepi kalendari-
um cfmu muveben rendsze-
resen talalkozunk buda6rsi

neprajzi peldakkal. Bonomi
Jeno budabrsi k6nyveben
( 1933) pedig altalanossagban
elemzl a vallasi szokasokat, es
foleg a lakasok vallasi emle-
keit mutatja be. Am eddig
nem terkepeztek rei Buda6rs
elpusztult es meglevo kultusz-
targyait, az ut menti kereszte-
ket es a szentek szobrait.

Buda6rs6n a mai Kalvaria

,Az orszag utjan fugg, s a foldre nez / Arcan szelid mosoly a szenvedes,
A falu nepet nezi csondesen, / Amint ballagva munkabOl megyen,'

(JuMsz Gyula Tapai Kriszlus)

Krisztus-testtel. Herzogne
Barho Anna allittatta. Az ur-

napi kbrmenet idejen a 2. 01-
tar helyszine is, es ma is a
Herzog csalad gondozza.

Tovabbmenve a Szabadsag
ut es J6zsef Attila utca sarkan
all a jarda kbzepen egy nagy
homokkobol epOlt kereszt. A
Farkasvolgyi uton talalhat6
egy XIX. szazadi nagy ho-
mokko kereszt, puha mesz-
kobo I val6 Krisztus-testtel.

A Farkasreti uton a Staren-
tanz (..szarkak tanca") kapol-
na bal oldalan lathat6 volt

egy nagy homokkobol ke-
szott kokereszt. A visszaemle-
kezok elmondasa alapjan
tudjuk csak rekonstrualni,
mert megsemmisOlt az
1970-es evekben. Ennek a
keresztnek a tortenetere ugy
emlekeznek a vallasos, id6-
sebb budaorsiek, hogy egy
nagy zivatar idejen itt borult
tel lavas kocsijaval egy helyi

gazda, es a tragikus halal
szinhelyen allitottak keresztet
a csaladtagjai.

A Deak es Csata utca sar-
kan kOlonos alaku puha
meszko kereszt all ma is,
gondosan apoljak a lak6k. A
Csata es az Ady Endre utca
sarkan al16 keposzlop ke-
resztben vegzodik. Keposzlo-
pot talalhatunk tbbb helyen,
peldaul a Szallasdaloben is.
Pistalyon talalhat6 egy nagy
fakereszt es egy haranglab,
mindkettot a J06sz csalad
gondozta. A Frankhegy dalo-
ben egy regi pince mellett all
egy homokko kereszt ontott-
vas Krisztussal. A regi te-
metoben a fajdalmas Krisz-
tUg nez Ie rank a keresztrol.

A gimnazium utani elso

buszmegal16ban egy telken
lathatunk egy kokeresztet. A

Csikitanyanal, a hajdani Csik
falu melletti ut szelen a Helly-
fete k6keresztet homokkobol

faragtak, Krisztus-teste on-
tottvasb61 keszOlt.

Az utols6 megmaradt bu-
daorsi kereszt a Metr6 aruhaz

tajan talalhat6. Az tit hegy of-
dalaban barokk stl1usu k6ke-

..resztall, de a korpusz hiany-
zik r6la.

rongal6dott, elpusztult. Hala
a varas lakossaga osszefoga-
sanak 1999-ben ujjaszuletett
a Kalvaria a staci6kkal egyutt.
A Helytorteneti Gylijtemeny-
ben megtekinthet6k a Kalva-
ria-kepek tervei, ami a Martin
Studi6 alkotasa.

A K6-hegyen a1l6, a varos-

kepet meghataroz6 vaske-
reszt messzir61 jelzi a hit ere-

jet Igaz. hogy az otvenes
evekben leromboltak. azon-
ban osszefogassal a Herzog

Paulovits Terez

(Folytatjuk)

jan all egy vaskereszt. A Sa-
sad kozpontnal elhelyezett
vaskereszt allapota eleg
rossz. Kozvetlenul a temp-
10m elott al16 kereszt azon-
ban durva homokkobol ke-

szult, szepen formalt Krisz-
tus-testtel, amery egy 1865-
os datumu misszi6s kereszt.
A templomkertben a katoli-

kus iskola es a plebania elott
al16 kereszt nagy meretu,

ugyancsak durva homok-
kobo! keszult, ontottvas


