
Az iden junius 14-dikere esik Urnap,
es a vallasos budaorsiek -ahogy teszik
azt mintegy ketszaz eve ilyekor mindig
-hajnalban kelnek, hogy a friss virag-
szirmokb61 szonyeget keszitsenek. Bo-
nomi Jen6 1933-ban jegyezte tel, hogy
"a Wendler csalad az 1780-as evek
6ta, a Braun csalad 1869 6ta, a Hauser
csalad 1911 6ta, a Csik csalad 1932
6ta disziti a viragsz6nyeg menten felal-
litott urnapi viragdiszes kapolnat".
Maga a viragszenteles Szuz Maria tisz-
teletere meg regebben, a kozepkor 6ta
volt szokasban. Hajdan ket kilomete-
res uton kigy6zott vegig a csikokban,
kulonboz6 slinG viragszirmokb61 kira-
kott harom meter szeles viragsz6nyeg,
melyet ketoldalt facskakb61 ledugdo-
sott kerites ovezett. Evek 6ta a temp-
10m korul alakitjak ki a hiv6k ezt a
szinpompas csodat, melynek el6ke-
szulete Szentharomsag vasarnapjan
megkezd6dik. Sokan meg ma is beba-
rangoljak a kornyeket, hogy begyujt-
sek a buzaviragot, boglarkat, vadr6-
zsat, pipacsot es a kulonboz6 nove-
nyek leveleit. Ezutan minden viragfajta
kulon-kulon kosarba, maid a hus pin-

cebe kerul, Urnapig.
A lazas munka a negy kapolnaoltar di-
szitesevel, a viragkoszoruk keszitese-

vel kezd6dik. Urnapjan hajnalban
el6szor megrajzoljak a mintakat. Ezek
f61eg vallasi motivumok, ilyen volt a
diszes kehelY fraktur betus felirattal:
"Das ist der Tag des Herrn -Ez az Ur
napja", ami mindel mar az 1930-as
evek fot6in is lathat6. Angyal, Oltari-

szentseg, kehely, sziv, barany, kereszt,
ujabban cimer, cserkeszjelveny, a ka-
tolikus iskola emblemaja is megtalal-
hat6 a szinpompas sz6nyegen.
Az urnapi kormenet so ran t6bb regi

hagyomany ujult meg napjainkban.
Eiol viszik a keresztet, a menet a vi-
ragsz6nyeg mellett vonul lathat6k a
regi kepeken, es igy van ez ma is. Uta-

na a regi hagyomanyoknak megfe-
lel6en a katolikus iskola diaksaga ko-
vetkezik, maid a Maria-lanyok sora,
6ket kovetik, kovettek a katona koru
fiatalok. Az 1946-os kitelepites el6tt
egyenruhas tuzolt6k es a rezesbanda
vonult a ministransok es a papsag
el6tt. A baldachin alatt az oltari szent-
seggel a plebanos vonul, csak 0 lephet
els6kent a viragszonyegre! Egykor 10-
veszek diszruhas sora ekesitette a me-
netet, ok koszontottek diszlovessel a

jeles unnepet. Kovette oket az eloljar6-
sag, maid a ferfiak es az asszonyok
nepes csoportja. A menet eppolyan

hajdani viragsz6nyeg diszitesehez, a
csikok kiformalasahoz azok is hozzaja-
rultak, akiknek nem allt a hazuk a f6
utcan. Ezt a szep hagyomanyt 6rzi es
folytatja a budaorsi szarmazasu -ma
mar Budapesten el6 -Dauner J6zsef
es csaladja, akik hazajarnak Budaorsre
oltart epiteni.
1997-ben a Mindszenty J6zsef Katoli-
kus Altalanos Iskola honismereti szak-
kore is bekapcsol6dott a sziromsze-
des, apr6bb segitseget nyujtva a

sz6nyegepites munkajaba. Tapaszta-
lataikat. az evtizedek 6ta fot6kon is
megorokitett mintakat (tobbek kozott
dr. Luntz Ottokar felvetelei nyoman)

mintegy nyolcvanoldalas palyamunka-
ba foglaltak ossze. Palyamunkajuk

szerepel az 1998. evi Orszagos Nep-
rajzi Palyazaton, remeljuk, ered-

mennyel.
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szinpompas volt, mint a viragszonyeg,
hiszen minden asszony az eletkoranak
megfelelo szines nepviseletet hordta.
A kapolnaknal megalltak rovid ahitat-
ra, majd melt6sagteljesen vonultak to-
vabb. Amerre elhaladt a kormenet,
minden haz ablakaban szentek szob-
rai, ego gyertyak koszontottek a hive-
keto A szertartas utan a viragkoszoru-
kat hazavittek aldashoz6kent, de meg-
ajandekoztak veluk a budapesti vende-
geket is.
Ma az I. vilaghaborus emlekmu elotti
altar gondoz6i a Meiczinger es a Boros
csalad, a templom mogotti kereszt
elott al16 oltart a Hauser es Bader csa-
lad ekesiti. A templom mogotti koz ve-
gen al16 3. altar viragdiszet a Herendi
es Deigner csalad formalja, mig a 4. a
templomkertben al16 altar ekesiteset a
Dauner es Komjad (Konrad) csalad
vallalja. A mintegy ket kilometeres r\.ovacsne or. t'aUIOVltS I erez


