
Mar csak az id6sebbek emlekeznek
arra, hogy szeptemberben bucsujar6k
kerestek fel a k6hegyi kapolnat, a
Szepl6telen Fogantatas emleket.
Wendler Ferenc, a szegeny sorban el6
budaorsi homokbanyasz allitotta a
kapolnat a vallasos budaorsi nemetseg
segitsegevel. Mar az 1850-es evek ele-
jen, fenn jarva a vadr6zsaval ben6tt
K6hegyen ugy erezte, ugy hallotta,
hogy egi hang sz61 hozza. A vadr6zsa
levelein a Szuzanya arcat velte latni, es
ezt hallotta: "Franz Wendler, itt allit-
satok kapolnat nekem!" Felkereste a
falu plebanosat, aki ekkor meg
lebeszelte a remenytelennek latsz6
kiserletr61. "Franz, maga szegeny
ember, a csaladjat is alig tudja eltar-
tani, hogyan lenne eleg penze kapolna
allitasra?!" 1853-ban a banyaban
raszakadt Wendlerre a homok. Tarsai
csak a holttestet akartak felszinre
hozni, de az alomlat6 elt. "Szuzanya
folem tartotta kotenyet, azt kerte, hogy
allitsunk kapolnat a Szepl6telen
Fogantatas --die unbefleckte
Empfangniso -tiszteletere -mondta
tarsainak.
Most mar plebanosa is segitett
Wendlernek, s a csodalatosan meg-
menekGlt embert tamogattak a vallasos
budaorsiek is. Hozzafogtak a kapolna
epitesehez. A plebanos megirta IX. Pius
papanak Wendler latomasat.
A kapolna 1856-ra allt, es megerkezett
R6mab61 a kapolnaba a Szentatyat61
kert szobor is.
A kes6bbi remete a szoborra nezett es
igy sz6lt: "Nem igy lattam az almom-
ban megjelent Szuzanyat!" Ujabb lev-
elvaltas kovetkezett, majd 1856-ra a
Szepl6telen Fogantatas dogmaja
kimondasa idejere ujra szobor erkezett
Budaorsre R6mab61, melyet a kes6bbi
remete elfogadott, ezt a Szuzanya ke-
pet latta almaban.
A kapolna felszentelese el6tt Wendlert
vandor kepeben az ordog kereste meg,

acTa akarta rabeszelni, hagyja abba az
epitkezest, a kapolnat j6 penzert meg-
veszi. Az imaval es szenteltvizzel
vedekezc5 kapolnaepitc5 elc51 a kisertc5 is
meghatralt, de tales kormei nyomat
otthagyta Wendler pajtaja ajtajan. 90
evig allt a kapolna. Franz Wendler
felesege halala utan a hegyre koltozott,
a kapolna melle epGlt vedett kis bar-
langhazik6ba, de oem senyvedt, hanem
imadkozva gondozta a kapolnat.
A vilagon Budaorson epult elc5szor
kapolna a Szeplc5telen Fogantatas
tiszteletere. Kesc5bb itt a Kc5hegyen jat-
szottak vagy 12 evig a hires pas-
si6jatekokat is. 1946-ban -a budaorsi
nemetek eluzetese eveben -a kapolnat
szetromboltak a passi6jatekok dis-
zleteivel egyutt. A csalad leszarmazot-
tainak Budaorsot el kellett hagyniok.
Ekkor hallotta a kc5hegyi Maria-szobor
veszedelmet a Wendlerek tavoli
rokona, a Mocsan elc5 Kruck J6zsef
pekmester, es magaval vitte a szobrot,
IX. Pius papa ajandekat.
Ebben az evben, 1997 -ben emlekezunk
a kc5hegyi remete halalanak 100. esz-
tendejerc5l. Budaorson ujjaszGletett a
katolikus iskolai oktatas, a plebanian a
Budaors melletti Kamaraerdc5ben
kapolna epiteset tervezik. Szentgyorgy-
volgyi Zoltan plebanos soraival es a
varosi kepviselc5-testulet jegyzc5jenek

levelevel kisebb kuldottseg indult
Mocsara. A katolikus egyhazkozseg
megbizasab61 R6th Antal es dr Luntz
Ottokar, a nemet kis~bbsegi onkor-
manyzat alelnoke, Feldhoffer Andras,
es e soTak ir6ja, mint a helyi hely-
torteneti muzeum igazgat6ja. Amikor
az aggastyan, csaknem 90 eves J6zsi
bacsinak elmondtuk, hogy haza
szeretnenk vinni a mocsai csaladi haz
szent sarkab61 a kalandos sorsu szo-
brat, a huseges szobororzo kis habozas
utan igy sz61t: " Hat mit csinaljak,
fiaim, vigyetek! A szivem fajni fog erte,
de ha ujra kapolnaba kerul, Budaorson
a helye!" igy hazatert a Szeplotelen
Fogantatas szobra. A szobrot Buda-
orson orommel fogadtak. Szentgyorgy-
volgyi Zoltan plebanos a templomban
allitatta ki, s a kesobbi melt6 helyet
meg keresi az egyhazkozseg. Kesobb
talan egy kapolna fooltaranak melt6
disze lehet.
Wendler Ferenc halalanak szazadik
evfordul6ja szinte egybeesett a kohegyi
Szeplotelen Fogantatas szobra haza-
teresevel. A katolikus egyhazkozseg es
a nemet kisebbsegi onkormanyzat az
egykori budaorsi Kalvariahegy hely-
reallitasanak ugyeben faradozik. Az
Urnapja ez evi unnepere Nemetorszag-
b61 es a nagyvilagb61 hazatero budaor-
siek konnyes orommel koszontottek a
szobrot.
A muzeum nevad6janak ria, Norbert
Riedl -amikor a j6 hirt megtelefonaJ-
tam neki -orommel reagalt: .Du bist
ein toller Bursche!. azaz Remek fick6
vagy. En azt mondom .toller Bursche.
a 86 eves J6zsi bacsi Mocsan, aki
megorizte a szobrot, illetve mindenki,
aki a Szeplotelen Fogantatas szobra
hazateresen faradozott. 50 eves buj-
dosas utan a kohegyi Maria-szobrot a
szeptemberi kis bucsu idejen mindenki
lathatja. lstennek legyen erte hala!
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