
Okt6ber vegi delutanon
setaltam az 6-temetoben.
Probaltam kibetuzni a
megkopott sfrk6veken a
regen eltek nevet, az ev-
szamokat.
Ket eves volt W. Antal,
amikor elragadta a
halal. Torokgyfkban vagy
tudogyulladasban hunyt el
a szulei szemefenye? Ki
tudja mar! Alig erte el az
ifju kart B. Janos, amikor
eletenek vege szakadt.
Mennyi remeny veszett
oda! Es a meg6zvegyult H.
Maria vajon hany gyerme-
ket hozott a vilagra es ne-
velt reI kuzdelmesen?
Itt eltek ok. Jartak az utca-
kat, szolohegyre, pincebe,
templomba igyekezve.
Ugyanezeket a hegyvonu-
latokat lattak, amelyeket
ma mi is megcsodalunk.

Akkoriban is eltek korhely
apak, hanyag anyak, akik
nem torodtek a csaladjuk-
kal. Kiszolgaltatottabbak
voltak az idojarassal szem-
ten. Nehany egymast ko-
veto kedvezotlen ev, be-
tegseg a szoloben, ez ko-
moly anyagi veszteseget
jelentett a telepulesen
eloknek.
Ket generaci6 szfne-java ver-
zett el a ket vilaghaboruban.
Halottaikat sirattak anyak,
felesegek, testverek.
Aztan aki tulelte a gyer-
mekkori jarvanyokat, elke-
rulte a bait ifju koraban,
vegigdolgozott egy eletet,
belenyugodva varta a te-
remto akaratat. Most ott
pi hen az O-temetoben.
Halottak napjan gyujtsunk
egy szal gyertyat ra emle-
kezve. (S.)

elmeselte, hiszen mindig
j6n ujabb unoka, aki
el6sz6r hallja, hogy milyen
j61 lehetett rongylabdaval
focizni, vagy azt, hogy ho-
gyan lesz k6nnyes a nagy-
mama szeme, ha a regi
karacsonyokra emlekezik.
Arra, hogy az {5 mamaja
sztaniolpapfrba csomagolt
di6t akasztott a karacsony-
fara es meg annak is 6rGl-
tek a haborus evekben a

gyerekek.
Eleink elete csak az ido
megszepfto tavlatab61 tu-
nik z6kkenomentesnek, ki-
egyensulyozottnak, j61
szervezettnek. Hiszen 6ket
is nyomasztottak a napi
gondok, kfnozta {5ket irigy-
seg, feltekenyseg, betelje-
sGletlen vagyak. be nem
valtott tervek, sujtotta 6ket
betegseg, tragedia.

Az utodok nagy reszet szet-
szorta a vilageges. Sokukat
mar mashol Cedi sfrhalom.
Tudjak.e a mai ifjak ded-
szuleik nevet? Szamon
tartjak-e, hofJY hol nyug-
szanak, az O-temetoben
vagy mashol?!
A felgyorsult elettempot
elo csaladok koreben ke-
yes ido jut arra, hogy szo-
ba keruljon: hol es hogyan
eltek az elodok? Hol is-
merkedett meg a dedpapa
a dedmamaval? Hogyan
jott haza a nagypapa a

fogsagbol?
Nincsenek mar tollfoszta-
sok, szuretek, disznovaga-
sok. Ritkak a nagy csaladi
osszejovetelek, ahol a gye-
rekek szajtatva hallgattak a
regi torteneteket, a csaladi
legendakat. Az sem baj, ha
nagyapo mar tobbszor is


