
Amikor, t6bb mint uz ewel ezel6tt, a Buda6rsi Nap-
16t indftottuk, kifejezetten ugy terveztuk a lapzartat,
hogy az urnapi, buda6rsi viragsz6nyeg lehessen a
cfmlapjan, es t6bb oldalon keresztul szamoltunk be e
gy6ny6ru hagyomany t6rteneter61, es arr61, hogy
egykoron az egesz f6utcan vegig haladva a Kalvaria-
ig tartott a k6rmenet. Majd beszamol6nk evr61-evre
ler6vidult. Csinaltunk persze riportokat az el6keszule-
tekr61, a viragszirmok gylijteser61, az oltarokat es azo-
kat 6sszek6t6 viragsz6nyegek mouvumair61, a ke-
szft6k hajnali keleser61 es szorgoskodasar61. Es bar
igaz az, hogy egy ujszul6ttnek minden uj, megsem is-
metelgethetjuk evr61-evre 6nmagunkat. fgy az iden
marad ez a jegyzet.

Az unnepi szentmise el6tt egy 6raval meg b6 fel6-
ra alatt vegig lehetett setalni a templom k6rul, es fe-
16raval el6tte meg a templomban is ooven volt hely.
Am kilencre megteltek a padsorok, es t6bbezren hall-
hattak vegig a plebanos beszedet a templomkertbe
kier6sftett hangsz6r6kon keresztul is. Reg nem latott
ismer6s6k k6sz6nt6ttek egymast, es nagyon sok volt
az erdekJ6d6k k6z6tt a gyermekkocsit tol6 fiatalpar,
no meg persze a regi hagyomanyt atelt, es nem csak
meseb61 hallott id6s ember. A templomon kivUl az
ahftat es a vasari hangulat keveredett egymassal. Ez
nem baj. fgy j6. Hogy vihettunk hare mezeskalacsszf-
vet, tuzzomancekszereket es keramiakat, vagy a min-
den buda6rsi rendezvenyr61 elmaradhatatlan Ecseri-
fele kis kaktuszokat.

Az urnapi k6rmenet latvanya azokat is megfogja,
akik egyebkent nem gyakorl6 hfv6k. S a pari melt6-
sagok, az egykori buda6rsi Maria-lanyokat felidez6
egyhazi iskolasok utan ekkor mar ralephetnek a vi-
ragsz6nyegre a menet tagjai is. Gyerekkoromban so-
gem ertettem, miert tapossak 6ssze ilyen hamar, hi-
glen olyan szep, es locsolva meg elallna par napig.
Azutan megtanultam, hogy ez a funkci6ja, ezert ke-
slitik egyaltalan el. Ennek ellenere mind a mai napig
6sszeszorul egy kicsit a slivem a negyed6raval korab-
ban meg pompaz6 szegfuk, r6zsak, margaretak, lilio-
mok, lepteink alatt lelapftott, lepreselt latvanyat61.

Evr61-evre ugyanaz..., es megsem. Minden evben
talalhatunk uj mouvumokat. Az iden peldaul az Esze
Tamas utca fel61 at-hat metert a testvarosainknak es
azok emblemajanak szenteltek az alkot6k. Kevesebb
mirtuszkoszorukat lattam mint korabban, helyettuk
azonban rengetek pampas csokrot dugtak be a
templomkerftesbe es az oltarok k6rul. No es meg egy
furcsasag: a sz6nyegek alapjat evr61-evre a l6s6ska
(ha j6l emlekszem a n6veny nevere) apro, morzsasze-
ru levelei adjak. S ett6l az egesz zaldes szokott renne,
amit a feher, pirog, lila, sarga sib. szirmokb61 keslitett
mouvumok elenkitenek. Az iden azonban ez alar
rozsdabarna volt, mert a kanikulai majus es junius ur-
napig beerlelte a n6venyt. S ett61 az egesz valahogy
meg inkabb unnepelyes, patinas hangulatu lett.

Aki meg nem latta a buda6rsi urnapi viragsz6nye-
get, az j6v6re semmikeppen ne hagyja ki!


