
Most, 2002-re a Kalvariadomb kapolnaja szuletett ujja. 80-
kan faradoztak erte: a varosi es a nemet kisebbsegi onkor-
manyzat, a Budaorsert Alapitvany, es sok-sok magan-
szemely. A Kalvaria kapolna helyreallitasaval egy idoben
gyiilnek az adomanyok a kohegyi kapolna ujjaepitesere.

A regi Budaorsnek mar a
XVIII. szazadt61 lelki kozpontja
lett a Kalvariadomb, ide vonult
a falu egesz lakossaga minden
nagypenteken. Ezt pedig Ru-
dolf Hartmann neprajzos fot6s
orokftette meg az 1930-as
evek vegen.

A budaorsi kapolnak, a
k6hegyi kegytemplom ujjaepf-
teseben nem hamisftottunk,
nem valami pOtiekot akart az
epftesz emelni, hanem azok-
nak az 6si alkotasoknak pontos
masat teremtette ujja, melyek
a diktatura es a kozony eveiben
elpusztultak. Az eredeti mere-
tekr61 az ott vegzett asatas is
tajekoztatott.

Az egykori Budaors faluve-
gen all6 vulkanikus domb tete-
jere meg gr6f Zichy MikI6sne,
gr6f Berenyi Erzsebet allittatott
egy k6keresztet 1765-ben a
meggyotort Szent Szuz es
Szent Janos, a kedves tanft-
vany alakjaval. Az 1821-es egy-
hazlatogatasi jegyz6konyv sze-
rint a kalvaria szoborcsoportja
50 ev multan a Bunban6 Mag-
dolna szoboralakjaval b6vUlt.
Zichy gr6fne nem hagyott ku-
Ion alapftvanyt a Kalvaria ke-
resztje fenntartasara, Hehly Ja-
nos adomanyozott 50 forintot
a Kalvaria es szoborcsoportja
es az addig mar felepult staci-
6k fenntartasara. Egy hianyzott

mot, a jobb kapuoszlopra pe-
dig a megujfres evet, az 1896-
as evszamot, a szegmensfves
bejaraton volt az alapft6 Kreisz
Jakab neve 0lvashat6.

Rudolf Hartmann fot6mu-
vesz neprajzos megraz6 ereju
fenykepeken abrazolta a falu
istenfelo nepenek hitvallasat,
amikor a Plebaniatemplomt61
a Kalvariahegyig ert a hfvok
k6rmenete, nagypenteken a
kapolnahoz vonult k6rmenet-
ben a falu minden lak6ja. Min-
den staci6 es a kapolna rende-
zett k6rnyezetben, h6feher szf-
nekben ragyogott. 1945 utan
elj6tt a pusztftas. Andrasfalvy
Bertalan az 1960-as evekben
mar csak led6nt6tt staci6kat,
csonka szobrokat es romos ka-
polnat fenykepezhetett, ne-
hanyewel kesobb Petnehazy
Zalanne regeszeti pontossag-
gal 6r6kftette meg a Kalvaria-
kapolna szomoru romjait. Ha-
user J6zsef 1985-ben megje-
lent Buda6rsi kr6nikajaban
mar csak nemi falomladekr61
tud6sfthatott. A hfvok hite, a
varas es a kisebbsegi 6nkor-
manyzat, a Buda6rsert AIapft-
vany segftett abban, hogy a re-
gi epulet hiteles alakjaban szu-
letett ujja. Meg Kreisz Jakab is
azt mondana, ha felebredne sf-
ri almab61: ezt epfttettem
1817 -ben hfvo testvereimnek!

Sz61junk r6viden a t6bbi ka-
polnar61 is! 1862-ben emeltet-
te a Csulits csalad az Otemeto
neogotikus ravatalozo kapol-
najat. 1945 utan ennek is be-
szakadt a boltozata, az epuletet
kiraboltak, az Otemeto is rom-
ba dolt. Ma helyreallftva a g6-

November g.en
lesz a megszenteles
2002. okt6ber 24-en csOtortokon
sikeresen megtortent az ujraepitett
Kalvaria Kapolna mGszaki atadas-
alveteli eljarasa. A Kalvaria Kapol-
na megszentelesere 2002. novem-
ber 9-en szombaton 11 6rakor a

helyszfnen megtartasra kerOl6
szentmise kereteben kerOI sor.

A szentmiset f6tisztelend6 dr.
Takats Nandor Megyes POspok ur

celebralja.
Budaors Nemet Kisebbsegi

Onkormanyzata ezuton is meghfv-
ja Budaors varas lakossagat
a szentmisere es a Kalvaria Kapol-
na megszentelesere.

meg a hiv6k szerint a Kalvaria-
dombon:a kapolna!

Mar 1783-ban feljegyezte
egy korai egyhazlatogatasi
jegyz6k6nyv. hogy a hivek egy
kapolnat szeretnenek epittetni.
Hehly Janos nagylelkusege tet-
te lehet6ve. hogy 1810-ben ka-
polnat szenteltek Buda6rs6n, a
falu sz616hegyen a Szent Szuz
tiszteletere. A mai Farkasreti
uton all az 1810. julius 2-an fel-
szentelt epulet. bucsuja Sarl6s
Boldogasszony napjan van.
Hehly Janos csaladjara bizta
ennek a kapolnanak a fenntar-
tasat. Akkor egy nagy 6sszeg-
nek szamit6 100 forintos ala-
pitvanyt hagyott a kapolna eke-
sitesere. at ev multan ujabb
szaz forintot adott arra. hogy a
felszenteles evfordul6jan a ka-
polnanal enekes miset mond-
janak. Talalekony szeretettel "A
seregelyek tanca kapolnaja-
nak" nevezte a nep a Szent
Szuz kapolnajat. a sz616kben
r6pJ<6d6- sz616t dezsmal6 ma-
darakr61. A Starentanz kapolna
fennmaradt. Roth Antal es a
k6rnyeken lak6 nemetek gon-
dosan vigyaztak ra.

A Kalvariakapolnat Kreisz
Jakab nagylelku adomanyab61
emeltek 1817,-ben, barokk sti-
lusban. Homlokzata oromfa-
las, a kapu bat lizenajara (k6
kapu keretere) vestek az evsza-

rag katolikus testverek hasznal-
jak. A Kalvaria kapolna helyre-
allitasaval egy id6ben gyalnek
az adomanyok a k6hegyi ka-

polna ujjaepftesere. Budaors
varosa. a kisebbsegi onkor-

manyzat 2000-ben ujra passi6-
jatekot rendezett az egykori ka-
polna kozeleben. es hazahoz-
tuk a k6hegyi Szent Szuz szob-
rat is Mocsar61. melyet 1946
utan az elmenekUlt Wendler
-rokon Kruck J6zsef pekmes-
ter mentett meg. A Kegyszobor
bolyongasar61 es hazatereser61
annak idejen tajekoztatott a
Budaorsi Napl6 is.

A jov6ben tehat ujja fog szu-
letni az egykor nevezetes k6he-

gyi kegyhely is. De vajon ki fog-
ja meggy6gyftani az emberi Szl-
vek sebeit? Valaha negyven ke-
resztet emelt a telepulesen Bu-
daors hfv6 nepe. mara talan a
fele sem all...

Kovacs Jozsef Laszlo
.


