
-A mult evben sem bovelkedtiink a viragokban, de az iden
nagy gondok lesznek a szarazsag miatt -valaszolta Herendi
Annus neni, amikor nehany hete az urnapi elokesziiletekrol
kerdeztem. Ezzel egyiitt a tempI om koriil ilyenkor kesziilo vi-
ragszonyeg az iden junius 25-en is elkesziilt, s bar elsosor-
ban a barna, a sarga es a laid dominalt, az itt-ott felbukkano
piros igazan erdekesse tette. A nyolc orakor megeredo eso
pedig -ami tobbeket tavol tartott, mondvan ugyis elmosta az
egeszet -akkor es ott eppen csak annyira esett, hogy felfris-
sitse a szep alkotasokat.
-Valamikor az Urnap el6tti szombat, vasarnap a szirmok javat
mar begyujtbttiik -folytatja. -A ferfiak biciklivel kbrbejartak a

k6rnyeket. Kerestek az uj lel6helyeket. A buzaf61deket tilos volt
6sszejarni, de a peremen k6rbe-k6rbe b6ven viragzott a pi-
pacs, a szarkalab, a buzavirag. a margareta, erd6szeleken a
badza, arkok menten a 16s6ska. Az akacfanak a viragat es a
levelet is j61 rei lehet hasznalni. A kertekb61 a r6zsaszirmok. a
jazmin keriil ki. A mienk a harmadik altar. Szakaly Irma ne-
nit61 vettuk at, amikor a ferjem meg elt. De nem gy6znenk
egyedul. Besegit a Deigner csalad is. Hajnalban a ferfiak felal-
litjak az allvanyokat. EI6z6 nap az ugyes asszonyok megfonjak
a 120 centimeteres "oltarcopfokat", vagyis a viragfuzereket. A
f6 he lyre "Az utols6 vacsora" cimu olajfestmeny keriil. A kepet
evekkel ezel6tt a Parkanyi csaladt61 kaptam. Ami meg szukse-
ges: a vazat, a keresztet, a gyertyatart6kat, a Szent Antal es a
Jezus Szive szobrot az unnep utan elteszem. Az oltarterit6t is.
-Ki is kell mosni?
-Hova gondol? T6nkre menne az a regi. dusan hfmzett anyag!
De j6jj6n csak, mutatok valamit! -Annus neni a pincehez kala-
uzolt. -Ez legalabb 200 eves -meselte k6zben. -Ket pince is
van benne, mert eredetileg preshaznak epitette Krammer ded-

nagyapam. Meg meg vannak a ritkasagnak szamft6 13 meter
hosszu gerendak, amelyeket egyenesen "von B6hmen" azaz
Csehorszagb61 hozatott. Az utca fel61i boltives bejaratot az at-
epitesnel befalaztak. A kuls6 "pucolaskor" sajnos levertek a
homlokzatr61 a monogramot es az evszamot. -Annus neni egy
frissen meszelt kis szobat mutatott meg. -Ez egy kis hazimuze-
urn, eredeti butorokkal, kepekkel -es megsimogatja a subl6tte-
rit6t. -Az el6terbe meg olyan eszk6z6ket teszek majd. amelyek
a szureteleshez. boraszathoz szuksegesek. Mindent meg6riz-
tern, csak a puttony hianyzik, mert szetszaradt. Sehol sem tala-
lok mar faputtonyt. A nagy kadat is "reparalni" kell. rahuzni a
"rafot" azaz az abroncsot.
-Ki nezheti meg a kiallitast?
-Mindenki, akit erdekel, de f61eg a gyerekek. Azert, hogy tud-
jak: a sz616 nem ladaban terem. hanem sok munka aran.

*
Hauser J6zsef sokszor idezett buda6rsi t6rteneti k6nyve szerint
regen sokkal hosszabb, t6bb kilometer volt a viragsz6nyeg, es
a negy ollar a negy egtajat jelezte. Ezeket akkor a Wendler,

Braun, Hauser, Kubik csalad keszitette. Most a templom el6tti
reszt a Feldhoffer csalad, az els6 oltart az emlekmu el6tt a Me-
inczinger csalad keszfti a Hugauf es a Balla csaladdal koz6-
sen. Az innen kiindul6 hosszu szakasz f6lfele a templomi gyer-
mekk6ruse. Majd a k6vetkez6 oltarig kis csoportosulasok,

maganszemelyek, valamint a katolikus 6voda munkaja k6vet-
kezik. A masodik ollar a satorban Bader Rici nenie (Mudaek,
Szab6ne Marika, valamint a Hauser es Roth csalad segitik.) Az
iskola el6tt a cserkeszek. a BIKE es mas vallas os koz6ssegek
vesznek reszt a munkaban. A harmadik altar Herendi Annus
nenie es a Deigner csalade. A templom kertben a harmadik
es a negyedik altar kozti hosszu szakasz a Tagscherer csalad

munkaja. A negyedik altar a Dauner, Herczog, Komjad. We-

risskopf csaladhoz k6t6dik.. Steinhauser Klara


