
Az osi roman stllusu Szent Marton templom a t6r6k uralom
vegere romokban allt. Nem lehetett akarmilyen epitmeny,
hiszen 1744-1752 k6z6tt az egykori templomromokat a taj uj
lak6i nehany even belul kijavitott6.k. Nepomuki Szent Janos
tiszteletere egyhazi eletuk k6zpontjava epftettek at. A fenn-
maradt romokat neves 6budai epfteszek formaltak, Zichy
gr6fno a templom szepftesehez jarult hozza. Kegyes ha
gyomany szerint a mai jobb oldalt lathat6 altar volt a regi
templom fo oltara. Barokkos hatasu alkotas, akar csak a
szemben all6 Szent J6zsef altar, a szentek j6 felkeszultsegu
barokk mesterek remekei. Gondoljunk arra, hogy a romokat
templomma emelo idoszakban pestis ritkltotta meg a falu
lakossagat, es megis ragaszkodtak ahhoz, hogy sajat papjuk,
iskolajuk, szep templomuk legyen! Szent R6kus alakja is az
1739-es pestis aldozataira emlekeztet. A ma all6 epulet 1802-
tal epul, az evtized a templomepites jegyeben zajlik.

1744-tol gondozta hivei lelket Johann Helmar plebanos.
Varga Janos esperes- plebanos Buda6rsre erkezeseig , (2000-
ig) husz plebanosa is volt az egyre n6vekvo nemet telepules-
nek. Josef Schwarz hosszu lelkipasztori tevekenysege idejen
(1798-1831-ig) epult meg a ma is lathat6 barokk es
kIasszicista elemeket egyarant orzo Szent Janos templom. A
k6zseg akkori szelen emeltek a mai Farkasreti tItan all6
Starentanz-kapolnat. Szarkak ugralhattak a k6rnyeken, a
nevet is annan nyerte. 1817-ben felepittette Jakob Kreisz a kis
kalvaria-kapolnat, majd r6videsen hozzakezdtek a tizennegy
staci6osz1op felepitesehez is. A helyreallitott Kalvaria sta-
ci6inal imadkozik mind en nagypentek alkalmab61 a mai varas
istenfelo nepe. Mar keszen allnak a tervek, hogy az egykori
kedves kalvaria kapolna hitelesen ujjaszulessen a kis domb
t6veben.

Mert hiaba pusztitotta el a lelketlenseg a ketszaz eves templom
k6re epult kedves egyhazi emlekhelyeket, ha eroskezu
szervezok a regi alkotasok ujjaszuleteset tervezik. A kapolnak
ujjaszuletnek, ha a lelkek eras vagya ezt klvanja. A Kohegy
Maria kapolnaja is ujjaszuletik. Az itt maradt es Szulof6ldjukrol
elkergetett egykori buda6rsiek vallalkoztak erre a magasztos
feladatra. Mert a kapolnak, a falu temploma a lelkekben is
felepultek, a hivok ugy tudjak, hogy mindnyajan Isten templo-
ma vagyunk. A 200 eves templom k6re kiepult liturgikus
szokasvilag, a lelkek eras hite egyUtt emelte a kohegyi kapol-
nat, es alakltotta ki az urnapi viragszonyeg szokasat is. Ezert
sikerult mar masodszor is megrendezni a Passi6jatekokat,
utoljara eppen a Kohegyen.

Buda6rs nepe melyen vallasos hitetol erositve viselte el a
lakossag kilencven szazalekanak eluzeteset, es ma is ket
szulof61d ellelkukben : Az Ohaza, Buda6rs a szivilkben, es az
Uj haza, Nemetorszag, ahova kerultek-nem j6 szandekuk

I alapjan. Ma mar Nemetorszagban is megbecsult polgarok, de
i lelki hid k6ti 6ssze az itt maradtakat es a messzi tavolban

eloket. Ma egyUtt orizzuk e telepules hagyomanyait, itt es a
tavol elok szivilkben es segito szandekukkal. Igy szuletett a
szazadok saran a Vinces noverek iskolaja es 6vodaja, es
ennek is van melt6 folytatasa. Rudolf Hartmann hiteles, het-
yen eves fenykepein veget nem era sorban vonulnak a falu
lak6i k6rmenetekre, zarandoklatokra. Az uj Buda6rs hivo es
vallasilag k6z6mb6s lak6i egyarant tudjak, hogy egy telepules
akkor nem gy6kertelen, ha a multjat nem felejti el .Ez~rt is
szeretjuk a szep, regi muemlek -templomunkat.
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Gy(ijtemenyben a templomr61lathat6 id6szaki kiall{tas.


