
148 evvel ezelott Franz Wendler -a kesobbi kohegyi reme-
te -lerakta a buda6rsi Kohegyen a Szeplotelen Fogantatas
tiszteletere epUlo kapolnaja alapk6vet, a regi magyarsag nyel-
yen sz6lva: szegeletk6vet. Mindez 1855. majus 5-en t6rtent
elosz6r. A Szuzanya buda6rsi zarandokhelyet 1945 utan az
istentagad6k leromboltak.

Mi is a szegeletko? A 117. zsoltar egy regebbi fordftasaban
ez fgy 0lvashat6: "A ko, melyet megvetettek / k6ve lett a sze-
geletnek!" Kaldi Gy6rgy veretes (1626-os) fordftasaban ezt
fgy fordftotta: " A ko. mellyet megvetettek az epftok: az 16tt a

szegelet fejeve."

Ezt a zsoltarsort idezem, ezt mormolom, amikor a K6he-
gyen allunk a juliusi h6seggel perzsel6 majus eleji napsutes-
ben. A hegyet korQlvev6 taj sokat valtozott, de a Hegy jelkep:
ma is ugyanaz! "Spiritus flat, ubi vult" -a szel ott jar. ahol akar,
most a hit szele tulla at a lelkeket!

1952-ben jelent meg Stuttgartban a .Budaorser Heimat-
buch" -az els6 a hazai nemet emlekkonyvek soraban -, a
cimlaprajzol6 Paul Herzog ket emlekkepet helyezett el a
konyvtablan. Lerajzolta a Szepl6telen Fogantatas buda6rsi
kapolnajat es a talut szeliden k6rbe61el6 pincesort. Aki a lel-
ket akarta megujitani, az felment a k6hegyi Szuzanyahoz
imadkozni .a kemenyen dolgoz6 ferfinep pedig a pincek hu-
v6seben pihent meg vasarnaponkent.

A kapolna fenykoraban ide vezettek a zarandoklatok, a
csodas gy6gyulasok remenyeben es 1933-t61 itt kezd6d6tt a
Passi6. Az a kis faldarab, a nehany k6, melyet a kapolnarom-
bol6k veletlenul az eredeti helyen hagytak, az lett most "a
szegelet fejeve". Ez a kis faldarab uzenete az epft6knek! Itt uj-
ra kapolna epul! A kapolna pedig allni fog, ott, ahol a Szent
Szuz a vadr6zsa szirmai k6zul mosolyogva kerte Ferenc gaz-
dat61: .Itt emelj nekem 6r6k id6re emleket!" Ferenc gazda tet-
tel es igazsaggal epftkezett: 1855. okt6ber 15-en mar allt a
vilagon el6sz6r Buda6rs6n a Szepl6telen Fogantatas kapol-
naja. 2003. okt6ber 15-re a buda6rsi K6hegy ismet a Szep-
16telen Fogantatas hegyeve magasztosodik.
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