
Aprilis 21-en, nagypenteken, delutan haromkor, hosszu idi5
utan ujb61 benepesult a Kalvaria-domb az ujjaepitett "Ke-
resztut" felavatasara es felszentelesere. A budaorsi staci6sor
valaha az egyik leghiresebb es legszebb volt az orszagban.
Ujra az lehet?

Az egybegyalteket az unaepitett Kalvaria avatasan Ritter Imre, a
Budabrsi Nemet Kisebbsegi Onkormanyzat elnbke kbszbntbt-
te. Kbzottuk, Szentgyorgyvolgyi loltant, a Budaorsi R6mai
Katolikus Egyhazkozseg plebanosat, Nagy Gyorgy alpolgar-
mestert, valamint dr. Kovacs J6zsef egyetemi tanart. a Helytor-
teneti GYI1jtemeny igazgat6jat.
Dr. Kovacs J6zsef avat6 beszedeben elmondta. hogy a helyi
nemetek mar 1817 -ben megkezdtek a Kalvaria epiteset. Ne-
hany regi kep meg emlekeztet arra a kicsiny. torony nelkuli,
barokk kapolnara, melyet Kreis Jakab epittetett rei a domb la-
banal. Ezt kbvette egy-ket ewel kes6bb azoknak a staci6knak
a felallitasa. amelyek Jezus szenvedestbrtenetet jelenitik meg
14 allomasban. melyek a dombtet6re. spiralisan. felkapaszko-
d6 keresztut menten kaptak helyet. EI6szbr nyolc staci6 keszu!t
el, maid a tovabbi negyet 1851-ben allitottak rei.
-

Errol a datumr61 tud6sft a keresztut veget jelzo kotalapzaton a
mai napig lathat6, bar kisse elhomalyosodott f6lirat.
A regi forrasok szerint ettol jobbra a "Fajdalmas Szuz", mfg
balra .,Bunban6 Magdolna", masok szerint Szent Janos evan-
gelista, eletnagysagu, keso barokk szobra allt valamikor. Ezek,
csakugy, mint a staci6k kofGlkeiben levo, egykori mfves dom-
bormuvek, Konnyei Antal fenykepeinek tanusaga szerint
1936-ban meg sertetlenGI alltak, Sot, meg 1950-ben is emlf-
test tesz a buda6rsi Kalvaria-dombr61 Andrasfalvy Bertalan,
ahol "nagypenteken Buda6rs apraja-nagyja, delutan harom
6rakor, fekete ruhakban rendszeresen ler6ja kegyeletet", A 60-
as evek vegetol azonban ertelmetlen rombolas vette kezdetet,
szelielhordtak a staci6kat es lassan a kapolna is eltunt. 1995-
96-ban vet6d6tt rei a gondolat, hogy epGlj6n ujja a Kalvaria,
Ritter Imre szerint "ekkor meg talan t6bb volt a remeny a ke-
resztut helyreallftasahoz, mint a tenyleges anyagi elerhetoseg".
Azonban a Buda6rsert Alapftvany, Buda6rs Varas Onkormany-
lata, a helyi r6mai katolikus egyhazk6zseg, a Buda6rsi Nemet

Kisebbsegi Onkormanyzat. valamint szamos itt elo. tamogat6
-fgy a Barkanyi, a Bencze csalad, Boros Gyorgy, Herbert
Sandor, Hesz Ferenc, a Meinczinger, a Ritter, a Tagscherer
csalad -6sszefogasaval val6ban megkezdodhetett a munka,

Eiso lepesben elkeszultek a staci6fulkek, a Melocco Alkot6ko-
zossegnek koszonhetoen kedvezmenyes aron kapott halovany
r6zsaszfnu, suttoi meszkobol. Ezekbe kerulhetett be most, a
felavatast megelozo napon, a budaorsi M'ART -IN Muveszeti
Studi6 tizennegy szfnes, festett 6lomuvegkepe, amit Molnar-
Gob Zoltan iparmuvesz tervezett es festett, a megbiz6k kerese
alapjan a templomi staci6 festmenyek uvegbe torteno ujrafo-
galmazasaval. A tarsalkot6 Sztana Pal az 61omuveg kompozi-
ci6k kivitelezeseben, valamint a helyszfni szereleseben segitett.
Igazi kulonlegessegnek szamft -meltatta Ritter Imre -, hogy
az egyes staci6kat megelevenito 61omuvegkepek mogott, a
fulkekben elhelyezett fenyforrasok j6voltab61 sotetedes utan a
hatterbol arad6 feny felragyogtatja az uvegkepeket s ezaltal
paratlan elmenyt nyUjt kozeli s tavoli szemlelonek egyarant.
Ritter Imre hangsulyozta, hogy a keresztut ujjaepftesevel egy
folyamatot indftottak el, melynek celja az egesz Kalvaria-domb
es kornyekenek felujftasa a foutig.
Az avatas utols6 mozzanatakent Ritter Imre atnyUjtotta Szent-
gyorgyvolgyi Zoltan plebanosnak az elkeszult munkalatok do-
kumentumait, jelkepesen is atadva a megujult keresztutat a
R6mai Katolikus Egyhazkozsegnek. Majd a plebanos mega 1-
dotta az egyes staci6kat.
A Helytorteneti Gyujtemenyben (Budapesti tit 47.), aprilis 23-
atal hiteles dokumentumok korhu {otak es leirasok mutatjak
be a buda6rsi Kaluaria tortenetet. Paczelt Andrea
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j Tisztelt Budaorsi Polgarok!
;

A megujult Kalvaria nemcsak anyagiakban kepvisel erteket. hanem

jelentos erk6lcsi-szellemi toket is jelent. Mindannyiunk k6zbs kin-

cse, legyunk buszkek fa! Ovjuk egyutt es vigyauunk fa!

Kerunk mindenkit, hogy a sajat eszk6zeivel tegyen meg mindent

annak erdekeben, hogy a staci6k ne essenek a vandalizmus aldo-

zataiva. Segitsunk abban, hogy elkerulje multbeli szomoru sorsat

es minel tovabb, epen orizzuk meg ut6daink szamara.
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