
nosr61 elnevezett templom slrkertje k6rul le-
hetett. 1739-ben a lak6kat megtizedelo pes-
tisjarvany pusztitotta, majd a falu ujra telepult.
"...aki meg azt a faradsagot is veszi, hogy (...)
felbaktasson a regi temetoh6z es megkiserli,
hogy kibetuzze a neveket a regi slrk6veken,
mindenkit megtalal: Elisabeth Oaxhammer,
Lorenz Herzog, Maria Brandstetter, Theresia
Luntz"- Irja Ritter. A legkorabbi fennmaradt
barokk sirko az 1782-ben elhunyt Josef Mer- i
linger plebanose. A csaknem szivalaku sirko
keresztjen a plebanos atya hivatasanak jelke-
pe ragyog, a kehely. 1775-tol a templom k6-
rul mar nem temetkeztek, ebben az "alter Fri-
edhof"-nak nevezett temetoben pedig utoljara
1956-ban kapott buda6rsi halott slrheiyet.
Hauser J6zsef jegyzi fel, hogy ill temettek el
az 1944 decemberetol 1945 februarjaig ele-
sell orosz katonakat is. Az 1862-ben epult ne-
og6tikus Csulits kapolna romossa lett, egy a
mlizeumban orz6tt fenykep szerint egy k6ze-
li preshazat hasznaltak ravataloz6nak. Ahogy
Szonyi Istvan: Zebegenyi temeto festmenyen
lathat6, innen is hosszan kigy6z6 gyaszmenet
vitte a vegso pihenore terot a domb oldali uj
temetobe. Az Otemeto nemet emlekheiykent
t6rteno helyreallitasa folyik. Ha befejezodik, a ,
k6zseg regmultjanak egy meghitt terulete sze- !
pOI meg ismet.

A most elkeszult ravataloz6 melt6 m6don
ilIeszkedik a regi k6rnyezetbe. Felvaltotta a ba- i
rakkszeru ideiglenes ravataloz6t. Innen kiser-
tuk nemreg utols6 utjara ket dlszpolgarunkat,
Hauser J6zsefet es Szakaiy Matyast, mindket-
ten a buda6rsi emlekezet orzoi voltak. Itt bu-
csuztattuk egy forr6 nyari delutanon dr. Luntz
Ottokart, a kival6 borgazdat. Ha kigyulladnak
a gyertyak a slrokon, mar oket is gyaszoljuk.

Az egyik regi slrk6v6n Elisabeth Stammlin-
t gyaszol6 versecske olvashat6 1847 -bolo Fel-
tehetoleg a helyi tanlt6 szerezhette: "Hat der
Tod uns auch geschieden / Unser Uebe schi-
ed er nicht / Ewig lebt des Herzens Pflicht / Te-
ure Gattin, ruh in Frieden / Unsere Uebe stirbt
ja nicht".

"Ha elvalasztott is a halal, nem szakadt meg
az 6sszek6to szeretet, draga hitves, nyugodj
bekeben, hisz szerelmunk most is el."

Ma mar aut6buszjarat viszi a buda6rsi csa-
ladtagokat a yaros legujabb, az 1990-es evek-
ben nYilt temetojehez. A meghitt taj befogad-
ja az ill elhunytakat, hiszen lassan mar a szaz- :
eve megnyitott ujabb temetoben nem jut heiy ,

az ill elteknek. Szamomra ez a buda6rsi te-
meta. Ha megallok a domboldalon, egyetlen
napot elt kis unokamra, Rekara gondolok. Ha
az emlekezes gyertyajat meggyUjtom a kis ar-
tatlan sirjan, minden regebbi temetoben
nYU.QV6 buda6rsire is emlekezem. Hiszen "

A mult szazadi budaorsi polgarok hagyo-
manytisztel6k. Mar Mindenszentek es Halottak
napja el6tt is gondoltak el6deik, 6seik sirjara.
Az Gnnep el6tti heten jartak a temet6kerteket,
a regebbit, amit az 1780-as evekben nyitottak,
es az 1905-ben megnyitott ujabb, a dombol-
dalba szelfden simulo sirkertet. Ha eld61t egy
kereszt, ujra felallftottak, kigyomlaltak a galt,
es ami viragot meg meghagyott a zordabba
valo id6jaras, azt elhoztak a temet6kertbe. A
budaorsi temet6 disze a krizantemum hofeher,
nagy feju viraga volt. Mar hetekkel el6bb oreg
kend6kkel letakartak, hogy a korai fagy meg
ne barnftsa. Azt tartottak, a virag a halott tulaj-
dona. Aki a sirrol viragot tep Ie, art az ott nyug-
va lehuzza melybe maga melle. Feketebe oltO-
zott hiv6k serege igyekezett Mindenszentek
napjan a sirkertekbe, meghallgattak a predika-
ciot, majd ki-ki sajat hozzatartozoja sirjan
meggyUjtotta a mecsest, a ,Wochssteickl"-t
amit a sirhoz latogato gyerek gyUjtott meg.
Mindenszentek delutanjan keresztanyjuktol
szent fonott kalacsot "Hailgestrizl"-t kaptak,
majd az esti harangszo utan egy rozsafuzert
mondtak el az elhunytakert, es elmentek az er-
tGk mondott litaniara. Ha egve maradt a lam-
pa, nem bantak. "Ezt a tisztitotuzben szenved6
szegeny lelkekert tesszGk"- mondtak.

A kozepkori elpusztult falvak, Sasad, Csik,
es Budaors nepe a templom korGli sirkertbe,
az ugynevezett "cinterembe" temetkezett. A
szo eredete a latin coemeterium. ltt is elmond-
hattak papjaik azt a szivbe markolo bucsuzta-
tot, melynek szoveget 1192 tajan jegyeztek fel
a Pray-kodexbe, mely hiaba tobb mint 800
eves szoveg, ma is szlvhez szolo. Kellett a ma-
gyar sirbeszed az elbucsUztatottnak, hiszen a
latin Slot csak papjaik ertettek. Moricz Zsig-
mond igy olvasta a ma is erthet6 6si imat:
"Latjatok feleim (felebarataim) szemetekkel,
mik vagyunk, bizony par es hamu vagyunk."

Mig a Mindenszentek a gy6zedelmes egy-
hazrol emlekezik rneg, 998 ota Szent Odilo
clugny-i apat gondolata nyoman elterjedt az
egyhazban a tisztit.6tUzben szenved6k meg-
emlekez6 Gnnepe, a HaJottak napja. Budaor-
son az asztalon mexradt morzsat a tuzbe vetet-
tek, hogy jusson eiedel a tisztitotuzben vara-
kozoknak. Ha vize1; mertek a kutbol, es ma-
radt a vodorben, nem 6nti>ttek vissza a kutba,
hogy ne noveljek ~ ~6tuzben szenved6k

fajdalmat.
, A pap Celanoi Tzzmas gyaszeneket enekelte:

"Egi kGrt csodas gmvara / MegnYllik sirok vila-
ga / Mindent tron e!k bocsatva / Vegitelet nagy
Kiralya / 6, ne vonj meg szamadasra".

Michael Ritter "cm Jahr in Budaors -Egy
naptari ev szokasai Budoorson" cimu konyve-
hen meqjeavzi. hCJ.av az els6 betelepGlteket

Az asztalon maradt morzsat a tz1zbe vetettek,
hogy jusson eledel a tiszt[t6tz1zbe~ varakoz6knak


