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A magyarorszagi kalvariak a XVII-
XIX. szazadban jottek letre. A korabbi
letiikre csak u talaso kat talaltak a
kutat6k.

A kalvaria eredetileg a keresztre fe-
szites helye Jeruzsalemben. igy nevez-
ztik azonban azoknak az allomasoknak
a sorat is, amelyeketJezusnak a Pilatus
hwt6l a Golgota hegyeig megtett ut.
nak emlekere allitanak. A keresztUt az
ezek el6tt elvegzett ajtatossag.

A kalvariadombok a kozepkor kezde-
ten teljes megvaltas Wrtenetet abrazol-
tak. az els6 emberpat61. Jezus 6szovet-
segi kepeit6l jutott el a keresztre feszi-
tes abrazolasaig.

A szazadok mulasaval szUktilt a lema
a szenvedes Wrtenetre. Az 1731-161
hivatalosan j6vahagyott keresztUt a
kovetkez6kb61all:

1. Jezust Pilatus halalra iteli.
2. Jezus vallara veszi a keresztet
3. Jezus el6szor esik el.
4. Jezus talalkozik anyjaval.
5. Cirenei Sirnonnal vitetik a keresz-

let
6. Yeronika kend6jet nytijtja Jezus-

nak.
7. Jezus masodszor esik el.
8. Jezus sz61 a sir6 asszonyokhoz.
9. Jezus harmadszor esik el.
10. Jezust megfosztjak ruhait61.
11. Jezust keresztre feszitik.
12. Jezus meghal a kereszten.
13. Jezust leveszik a keresztr61.
14. Jezust sirba helyezik.

A kalvariak Wbbsege keletkezesekor
meg a zart teleptileseken kivtil allt.

A budaorsi kalvaria els6 nyoma Knei-
clinger Andras 1769-es terkepen van,
melyet a Zichy uradalom felterkepezb-
se celjab61 keszitett, Kalvarienberg nb-
Yen.

Talan erdemes megemliteni, hogy a
mi kalvariank egy gejzirkupra eptilt.

A ma mar nem letez6 ugynevezett in-
dit6kapolna 1817-ben eptilt, Kreisz Ja-
kab j6m6du helyi lakos adomanyab6t.
A k6muves val6szintileg budaorsi lakos
lehetett, de nevet nem ismerjtik. Az in-
dit6kapolna szerepe ismeretlen, hiszen
altalaban a staci6sor vegen helyeztek el
kapolnat.

A kapolna torony nelktili, barokk-
stilusu volt. Ajtajat kovacsoltvas-racs
fedte, berendezese egyszerti szentkb-
pekb6l allt. A haboru alatt megronga-
l6dott kapolnat 1945-ben rendbehoztak,
es ekkor meg tartottak kormenetet.
Ke~bb az egesz epitmeny az enyesze-
te lett, s mara egyetlen egy k6 sem ma-
radt bel6le. Helye a Szikla boroz6 mel-
lett volt. Korabbi kutatasai soran Hau-
ser J6zsef volt iskolaigazgat6 az epitmb-
nyen talalt ugynevezett k6mtives jete-
ket, melyeket Ie is jegyzett. E jelek ar-
r6l tanuskodnak, hogy a mester tanult
ember lehetett, hiszen a kozepkorban
hasznaltak a k6mtivesek hasonJ6 ismer-
tet6jegyeket.

A staci6k epiteset 1821-ben kezdtek
meg, val6szintileg egy-egy staci6 kolt-
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Legyen a ma meg a116 utols6 k6befaragott staci6 helyrea11itasa az els6
lepcs6je kozos munkanknak, melyhez a QUATAS Kit. 20 ()()() forintot
uta! at a Varosved6 Egyestilet szamlajara.

V cirjuk minden szervezet es maganszemely segitseget a

seget egy-egy csalad yallalt4 magara.
Ekkor 8 staci6 kesziilt el. A mesterek
itt sem ismeretesek. A staci6k anyaga
s6skuti puhak6. A reliefek olcs6 ontve.
nyek yolt4k. Sajnos, ma mar egy sincs
bel61tik. A staci6sor yegen leY6 keresz.
ten 1851-es datum olyashat6. Az eredeti
k6kereszt 1905-ben egy yillamcsapas
koyetkezteben Wnkrement, igy kertilt a
jelenleg is lathat6 fakereszt a pisk6t4
alaku t41apzatra. A kereszt ket oldalan
SzCiz Maria es Bunban6 Magdolna pu-
hak6 szobra allt. Az egyik szobor t41p-
resze a mai napig egy kertben heyer.
remelhet6leg csak Csipker6zsika-almat
alussza otto A szobrok embernagysagti-
ak yolt4k, a keszit6 kilete itt is isme-
retlen.

A staci6sor egy roppant latvanyos es
kenyelmes csigayonalban igyekezett a
kereszt fele.

A 40-es eyek yegen sziiletett egy
program, mely szerint a kalyariat fasi-
tottak. Ennek nyomai itt-ott ma is
fellelhet6k.

Ma Wbbeket foglalkoztat a gondolat,
hogy helyre kellene allit4ni e szep es
kellemes muemleket. Tudomasunk
szerint a katolikus egyhaz, a yarosyed6
egyestilet es a nernzetisegi egyestiletek
is incselkednek a gondolattal. hogy
helyrehozzak a kAlyariat. Remeljtik.
hogy kozos osszefogAssal megsziilethet
ez a szep alom.
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