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Hajdanaban a budaorsi loveszek, mutatashoz eft, megsz61altak a haran- tanra. KGlonJeges alkalmakkor a gaz-
nagypentekt61 a feltamadasig, ejjel- gok es a loveszek a templom el6tt har- dakt61 elkertek a faJu legszebb lovait.
nappal, kettesevel alltak 6r- Ez nagy megtiszteltetesnek
seget a templomban a szent szamitott. A kivalasztott lova-
si:nal. Megped}g ann,a~ e~l.e- ~;';;",~L:""""c:.,";,!? kat gazdaik el6tte harom nap-
kere, ahogy Jezus slrjat orlz- pal mar nem dolgoztattak, j61
tek a katonak. Sokan emle- abrakoltak, sz6rGket tisztogat-
keznek meg a budaorsi 10- tak. A nyergek a plebania tu-
veszegyletre, aminek a soro- lajdonaban voltak. A lovakra
lagOn megfelelt honvedseg feher pokr6cot teritettek, sze-
eJ6tt al16 rekrutak, valoga- ten piros-feher-zold csikkal,
tott, j6 kiallasu, erkolcsileg rojtokkal.
fedhetetlen fiatalemberek le- , Ilyen Gnnepelyes alkalom volt
hettek tagjai. ! a harangszenteles vagy Mind-A csapatot tizenket lovesz es ' szenty hercegprimas erkezese

a parancsnok (VorschGtz) al- a bermalasra. Hogy hogyan
kotta. Ruhazatuk: fekete zajlott az Gnnepelyes fogadas,
csizma, szuk csizmanadrag, azt R6th Antal meselte el.
fekete zeke (Janker) bar- Emlekezete szerint az uttest
sonygallerral. Kalapjukat vi- szelen keto Ida It 6-6 lovesz ha-
aszviragb61, gyongyb61, tuja- ladt lovon a templomt61 a Ma-
agb61 keszGlt csokor (Bus- « dar hegyig. EI61 a parancsnok.
chen) diszitette. A parancs- Ott bevartak Mindszenty ko-
nok puska helyett kardot viselt (a ke- mas sorozatot adtak Ie, termeszetesen csijat. A hercegprimas kiszallt az aut6-
pen kozepen), amivel szGkseg eseten vaktoltennyel. Ennek a szokasnak ur- b61, a parancsnok tisztelettel jelentest
a csapatot vezenyelte. Kalapjukon sze- napkor es bucsukor is eleget tettek. A adott, a loveszeknek "hatra arc"-ot ve-
les kek szalag fGggott, amit feltama- szolgalat alatt a fiuiskolaban volt a pi- zenyelt, es lassu menetben bekisertek a
dasra pirosra csereltek, az cram jelke- hen6helyGk. magasrangu egyhazfit a templomhoz.
pekent. Hosszu id6n keresztGI id. Szakaly Ma-
Amikor a szentmise menete az urfel- tyas oktatta a fiukat loveszetre es illem- Steinhauser Klara


