
A pokolba tartó vonat

,,l98o. március 28-án l' órahor Budapesten, d lMal-
git-hí d pesti hí dí  ié né l holtan találtáft Szabó Bé la 18
é ves é s Ketehes Máriia l7 é ves glmnáziumi tanulókat.
Haláluhat f eltehet en ftábí tószet-t ladagolás o kozta."
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Ez nem lehet igaz. Valami hülye fé lreé rté s az egé sz.
Nem halhattak meg, IgaZ, már ké t napla, hogy utoljára
találkoztunk, De nem volt semmi bajuk, É s mi ez a du-
ma a kábí tószerr l? soha nem kábí tóztak, Nem hi-
szem, hogy é pp most kellett., , Ha lett volna valami,
Bé la biztos elmondta volna. Nekem mindent el szo-
kott mondanj, Együtt n ttünk fel, Nem akarom elhin-
ni, hogy elment, É s nem is hagyom annyiban, Mié rt
kellett megha]niuk, ki miatt, mié rt? Mié rt kell ilyesmit
olvasnom ró]uk? Pokolba az ilyen hí rekkelI

Té nyleg, a ,,Poftolba tartó vonat"! Mindig is ez volt Bé la
kedvenc nótáta. Pedig ieazából mé g a szövegé t sem
tudta kí vülr l, Csak a refré nt, ,POkOlba tart, pokolba tart,

pokolba tart a vlnat,,." Ezí  í rla rá karácsonykor a fekete
nap]óiára is, Igen, a naplója mindig nála volt, de soha
senkinek nem akarta megmulalni,
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Sikerült megszereznem Bé la naplóiát, Egé sz simán
ment, Felvettem az egyetlen ,,szé p ruhámat", é s abban
mentem a rend rkapitányságra. Kicsit ugyan akadé -
koskodtak az uborkák, de azé rt most az egyszeí ..-,
szóvai vé gül is elé g rendesek Voltak, Amikor azt
mondtam, hogy az unokatestvé re vagyok é s a muteí ia
küldött, odaadták, Nem bí rtam ki hazáig, Már az utcán
e]kezdtem o]vasni, Nagyon meglep dtem, Azt hittem,
Bé ]a csak azt í rta a naplóiába, hogy mikor mi törté nt,
Enné l sokkal többet találtam,
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Újra é s ú jra el veszem a naplót. Már többször elol-
vastam az egé szet, de mé g mindig nem jöttem rá, mi-
é rt kellett meghalniuk,,. l979, november l5-i kelte,
zé ssel találom az els  bejegyzé st, a többiné l pedig se-
hol semmi dátumozás, Mintha Bé lának tök mindegy
lett volna, . ,

Tegnap kaptam ajándókba MaritóI ezt a naplót. Igazóból

nem tudoh veÍ e mit kudeni. Mit is í rhatné k bele? P,zt, hoqy las,

san már harmadik hónapja itt rohadok a koleszban? Vaqu azt,

hoqq imádom Marit? Hüluesé g. |obb iluesmivel nem fdrasztani
a pap(rt (é s Wiaqamat).

A szerz  a magyarorságl szlovákok hettlapiának ú |ságí ró-
§zerkeszt ie, költ , í ró, m í ordí tó, szlovákul é s magyarul pub-
ltlcália í rásait.

Fuhl llure

Nem tudlm, mí órt, de ú gq é rzem, bele hell, hogt1 jegyuzem a

naplómba - ha már egqszer van - azt, amit matek órán gon-

doltam vé qig. Naqq unalmamban a pa,dlmat bambultaltl e7é sz

ónin. Eddig azt hittew, hogy a padok a köntlvehen, füzeteken
ftí vüI semmit sem rejtenek. Matekln aztán kiderült, nem eqé -

szen van ez í gg. Erre ahhor jöttem rá, amikor hezdtem í elí ooni a
padra é s a padba ftrkált szöveqek é rtelmé t, ,,Nem szé p az é Iet."

,,Nekem csak rlsszat adltt." ,,Nem aharoft é lni." ,,Mié rt szület-

tem meg?" ,,Nem tudok né lküled é lni!" ,,Meqhalok, ha nem. .."

{A többi olvashatatlan.) Szóval ezekró1 a í irkálmánqokról az .u-
tltt eszembe, hoqg - hacsak az é n padom nem valami kiuí teles

- ilyen é s ezekhez hasonló t'eliratokkal van tele a leqtöbb iskola-
pad. Ebbó1 pedí g elé g szomorú  következteté seket lehet levonni.

Té ntrleg ilqenek lenné nk, vagy rak i tsszuh az aqaunkat?
Meglehet- De erró1 meq eszembe jut eg14 nagq mondás. Bár nem

is tudom, ezekkel a szavaí zkal meqfogalmazta-e mór ezt valaki-
Ha nem, akkor akár büszke is lehetné k magamra, hogq é ppen

nekem hattant be:

,Az iskola a nagybet S É let kicsinyí tett mása." É s
valóban (görög volt a í a-lóban}, mind,en megtalálható benne

í mármint az iskolában), csaí z é szre keII venni. Gond,olom a

naqq É let is arról szól, hogy é szre hell venni az ellensé qben a ba-

rátlt é s a barátban az ellensé get, a csalódásban a remé nut é s a
remé nyben a csalódást, a korlátokban a szabadságot é s a sza,
badságban a korlátokat, stb... Nekem ú gq t nik, mintha eze,

ket a dolgokat, tehát pont a lé nqeqet, senki sem akarná é szre-

venni. A teleí trhált isholapadok is erró1 árulkodnak.
Ma dé Iután összehí vták a hlubszobában a kollé gium leg,

ú iabb  riltsé qé t, n BÁpHÉ -t, azaz a Bukásra 
^Iló 

Diáí ?Ok

Havi É rtekezleté t. Enqem is meghí vtah erre a rangos esemé ru4-

re, pedig nem is álloh igazán szarul Allí tólag az lett volna a sok

duma cé lja, hoga ,í eltiria az aqqasztó tanulmántji átlag okait" ,

meq hoqy ,,tanulásra ösztönözze a gvenqe tanulmánlJi átlagot
elé rt diáklkat" , Szeré ry vé lemé ngem szerint az egé sz ú qa hüIUe-

sé q, ahoqq kitalálták. Olaan el re quártltt hé rdé sekkel jöttek a

PTN-ek (P í ú i Tantó Né niké h), hOgU ,,tud1d-e- -.?, tiszttiban

vagu,e. . .? , mié rt. . .? , qondolkodtáI-e már azln, hoqq - -.?, hogy

akarod...?" Hogqan is akarhatnóm? Leqinkább sehoqq. Leg,

iobb esetben is ú qq, ahoga eddí q. A hármast {né ha akár né gqest

isl minden é v vé aé n meakaptam. Na ió, mutatóba volt azé rt

kettes is, de azé rt meghú zni mé g soha nem hú ztak meg. Mié rt
hapné k harókat p\nt az idé n, neqqedikben? A Tisztelt yizsqáló

Bizlttságnah tanulmánqi eredmé ry-qra|ikonom lefelé  kunhoro-
dásával kapcsolatban semmi normdlist sem tud,tam mondani.

fu iqazsáq az, hogttr mé g magamnak sem tudom mEmagua-
fuizni, miórt is akamaí z eqyesek meqvágni- Ha é n sem é rtem, ah-

kor más mié rt gondolja, hoqq csak ú gtJ simán beleláthat a lelkivi,
lágomba. É ,s ha mandlu|t a rossz jeqqekre tal,ilnának is valamj

maqaaráutot, ú gasem é rtené k meg, mi az, hogt1 ,,csalódás" -

Tqú kazükhel azt sem tudnók í elí ogni, hogq ,,na ennek meq mi kö-

z,e a tnnulmánui átlaahoz" , ós hogg nemcsak a szerelemben lehet

csalódni, hanem mindenben, az aztán már vé qké pp kfuethetetleh

gondolatmenet lenne a tantók szimára. lgaz, hogq a ,,Minden"
Mainál kezÁ dött. Benne is csalódnom kellett-
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E qyszercsah azzal iött, hlglJ ,,Nincs órtelme tovább, haqyjuk
abba az egé szet, mert már nem bkom, hogq mindenhi velünk
van elfoqlalva, pedig - tudom, hoqy ú gqsem hiszed, eI - uqqan-
ú qy suretlek, mint ed.d.ig" . Frankón csalód,tam benne. AJt hit-
tem, jobban bftia az  rületet, ami körüIvesz minket. Az igazi
csalóddst percze hem   lklzta. Man cak elind,í tott bennem va,
Iami llua.smit, hogq nem é rdemes, . . Nem é rd,emes tisztán,
,fszinté n, szabadon, szópen"_., Biztos l?het máské pp is. Ha
wlindenki tud hazudni, é n mié rt ne tudné k? Mié rt legyek más,
mint a többieh? Csak ezé rt, mert Szabó Bdának hí vnak? Rá-
adásul hánq Szabó Bé Ia va,n mé 0 rajtam kí vül a viláqon?
Nalx] Nú n é rdelnes _ _.

Igaztl volt Mainah. É n se bí rtam sokáig. Tónqleg mindenki
velünk - é s fóleg velem - vllt elí Oqlalva. Többen már arról beszé l-
teh, hogq ftidobnak a holeszú óI, é s talán a suliból is. Úqqhogq in-
kdbb magamtól hagutam ltt az eg^ut. Mait is. Nem tudtam,
hova menjek, kihez fordulhatné k. A í ater azt mond,ta, ha té nqleg
kiváqnak, 1obb, ha nem taláIkuunk, Nem vártam meq, hogy ki-
tegaeneft, maOamtól menteT el, de hau í gq se mertem nlenni.
Pediq akkor, té Ii Szünet el t egq hé ttel, már nagyon hideg volt.
Yalamire azé rt jók a ré gi haveroh is, valamennqi pé nzt, meg né ha
hé dert is adtak- Szóval egy hé tig valahoqq kihú ztam. É pp a leq-
rossubbra ahartam magam rdszinni (arra, hogq haznmeniek),
amiftor taláIkoztam Ferivel. Legal,ább olqan szarul áII, mint é n_

Sí t, neki tallin mé g neheubb. Meq keII 1átsunia maqát ltthln is,
meg a suliban is, hogq ú qq-ahogq bé ké n haEJlák. Sok hüIqesé get
aináltunk vé gig együtt gqerekftorunkban. Mivel megint egtlre kö-
zelebb voltak a kanicsonyi ünnepek, valahaqy eszenbe jutltt,
ahogy ré gen átjórtunk eqlmáshu cseré Igetni az ajándé kokat. Ak-
koiban nem is gondoltuk volna, hoqy luz rafo frözös frarácso-
nquní z - í gaz, egq fttetlen vonaton.

Szé p karáronyunk volt. Reggel meqvetLük az ünMpi haí át
é s a piát. A naglj ünnepre való tekintettel szalonna helyett kon-
zeneket, é s almabor helqett fütgiil s ú arackpólinkát vettünk,
Dé Ieló'ttre beültünk egq moziba meleqedni, dí lután meq kidll-
tunk az aluljdróba lelmolni. ltt tallilklztunk Csdcsié kkel, akiket
Ferivel már ré qebbr  ismertünk, igaz, nem tú l lóL Né quen vol-
tak: Csöcsi a hapsijdval é s kót haverluk. Meqdumáltuk, hoqq
heresünk a Keletiben eqIJ í  tött v\nat\t, é s ltt töItiük az é isza,
fuit_ Nem volt szerentsé nk. Csak eqq szar, í  tetlen v\natot talál-
tunk, Bar1mi hideg volt. Eqé sz é fiel dqiztí inh é s ittunk, hogg
Iegallbb egq kicsit meleqebb legyen. Nekem erró1 az egé szr  a
P. Mobiltól a kedvenc számom í utltt eszembe, a ,,Poholba tartó
vonat" _ A többiek persze kirijhöqtek, amikor szí p reked.t hanqo-
mln elí vezettem maqam, hoqq ,po-kol-ba ta-a-art, po-kll-ba
ta-a-a-art, p\-kll-ba ta-a-a-a,art a vonat". Nekem viszont
annaira meqtetszett, hoqy rávé stem a í ilé sre, meq ennek a nap-
lónah a boú tójára is, Egé sun beleé Item maqam Schuster Lóri
szerepé be_ Az is beugrott, hogg a lequtóbbi koncerten is dt volt
kötve a fé l szeme, ós a kezé vel eqqre gqorsabban hattlqtatta,
hoqt1 ,,sihu-hu-hu, si-hu-hu-hu, si-hu-hu-hu. .,"  qyhoqq po-
kolian é lveztem a plkalba tartó vlnatot.

Eqq hüIqe kí sórletet akarok csinálni - maqawon. Szí vom
maid, a ragasztót, é s közben í rom, ami eszembe iut. Kezdem,
El b az ftást - a sí rást hé sóbbre hagqlm. |. . l Nem áImOdOm
mór idedlokról, 6szinte, gqönqhalú  lánqokról, egymásba fonó-
dó, csókolódzó é jszakákróI,6ak arróI, hogy legqen valakií m).
Nem biztls, hogq a Mari, lehet, hogq más, mdr maqam sem
tudom. Csak leggen valahi, akiró1 tud,Om, é rzem, hoqq szlret,
í ..,) MEtöltöm a zacskót, í s (talán) elszí vom. Izgulok egy ki-
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csit, mert mé q soha sem próbáItam, csak mások mesé lté |t...
Nem tudom, milyen lesz, d,e ennól a naqqrakdssemminé l bizto-
san jobb. Tdlt:dm a zacskót. í ., ,) szí vt w vaqa másfé l perciq _

Kicsit liheqek tóle, d,e semmi különösebb . . . Fái a feiem, mintha
valami er sebb bagót szí vtam vllna. (..,) Szí vtam tovdbb.
Meqint nem bí rtam eqq-ké t percné l sokftal tovább friss leveg 
né IküI. A felemben eqqre nagyobb a ngomás. De é nem, hogy
mé g mindig nem elé g. Lehet, hogy naqq a zncskó é s í zevós benne
a ragasztó. Vaglj mit tudlm é n. MOst mindent beleadok. 1...1
Szí vtam, amí q bí rtan, Abba hellett haqynotn, mert a nqálam
már összefolyt a ragasztóval. Nem hisum, hoqq van é rtelme to-
vább kí sórletezni, Ha ez sem volt elé q, aí .kor föIösleges_ De azé rt
mé g eqy neftiruqaszkodás! í .. .) Semmi, csah liheqé s é s felfálás_
Ae. eqé szben talán csak az a jó, hoqq nincs ftedvem sewwire se
gondolni. É rzem, kókadt vaqlJoh, de mé g mindiq tudom, mit
rinálok ós mit í roh. Szart se é r az egé sz! lnkább elszí vok egg ci-
qit. (. ..) Nem é rzeln az í zé t, csak azt, hogq csí p a d,ohánq. (. . .)
MegpróbáIoh visszaté rni ahhoz, atuit az elejé n í rtam. Valahll ltt
hagqtam abba, hogq minden csaft átveré s. Talán a nagydivatú
 szintesé q is. IJgqanolqan iólesik né ha, mint hazudni. . _ Csinál-
juk, é s h zben ana gondolunk, hogq mennyit mondhatunk
eL.. mé g a legí szinté bb hangulatunkban is. Lehet, hoqq ez (is|
í gy van jóI, nekem akkor se tetszik. Meqváltoztatni a mesváltoz-
tathatatlant - Ettó1 foqok kiké szülni , nem a ce|ré t  é s a sziputóI .

(. ,) Nin  hedvem tovább í rni. Fáj a t'ejem. Nem í rni hellene,
hanew ,,sí rni, sí rni, sí rni" . . . - ha mé g tudné k-
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Ilqen nagq örömmel, azt hiszem, mé g sahasem nait\ttam ki a
naplómat, mint most, Fé lek, hogg szavakhal nem is tudom left-
ni, mi törté nt- Egyszerí en, minden 0ké . Úgy kezd dött, hogg
ú ié l) után ega hé ttel elkaptak minket a Uardok. Bevittek a rend,
 rsé gre, é s enqem meq se verteh.Iudtam, hogg tartanom kell a
p\í ómat_ Hamar ráj ttem, hogy itt ú qqis csak nehik lehet iga-
zuk. Ami azt illeti, szé pen szé tszórt h minftet! Ferit egub 
visszavitté k a szüIeihez, Csöcsit é s a haveiait pediq dllftólaq sitt-
re vitté h. AlZ uborftdk szerint mé g miel tt talólkoztunk, szoval
szajré ztak valamit é s benne voltah egy naqqobb balhé ban is, En
egé sz simán megú sztam. Eqq hosszú ra sikerült é jszahai beszí l-
geté s után hazavittek é s meqké rd,ezté k a í ateré kat, hoga váIlal-
ják-e é rtem a felel ssé qa. Nem akartam semmi olyat í gé rni,
amit nem tud,né k megtenni vagu betartani . Tald,n azórt is , mert
hí váncsi voltam, hogq magukt l mit lé pnek. Nem iqaú n é rtem
óftet, de megpróbáltak ú gq tenni, mintha semmi kül:dndsebb
nem törté nt volna, Bezzeq é n rewJ,esen be vlltam..., í afum,
h\qll tú I tiki lesz ú jra otthon Meqlepó, de nem voh semmi bal-
hé . Egyetlen dologba azé rt belementem, rdbólintottam, hoqq

í Olatatlm, illetve befejezem a qimit. Nem tud,Om, hlgu s mint
kavartak. de azt is sikerült clintizniük_ hlqu al az ?qLj k?t hé l a
suliban ne szómí tson igazolatlan hiónqzlisnak _

Elkezd dött a mósodi[e fé lé v. Meqkaptuk a fé lé vi bizonqí t-
vánat. Neru is olyan szdrnqí í  az ótlagom. A ké rdé s persze az,
hogq mihez ké pest. ]obban zavar, hogy már megint birizgdlnak.
Egqszer a b rszerkóm zavaria óftet, aztán meg a ,Jrizurdm é s a
j  modorom" , na meg a szohásos bunkóságok, pé Idául a köpenlj
aIóI ftilóqó ingem. AJé rt id, nké nt rendesen vissza kell |ognom
magam, hoqy el  ne adjam, ,,Engem lehet izé lqetni, csak nem
é rdemes, mert tú I kemé nq a feneftem". Persze lehet, hoE1 a fejem
is. Pé ldául a Marival is alig ahartam kibé külni, Yé gül olyan 1ól



összemeleqedt nh, hofu fé liq-meddiq hüI|jé skedve, de talán hi-

csit kamalqan is azt mondta, ha leé rettsé gizünft, houám 1ön fe-
lesé qú l. Szé p kis lánqkóré s! Eleinte csak röhögni tudtam az ötle,
ten, de ú iabban kezdeft vele meabaráthozni- Marival kdzdsen ki-
sütöttünh eqa i  his (naqu) m\ndást is. C,aorsan Ie is jeqqum,

nehoga elí eleitsem. ,,"csak az tud iqazán meqblcsátani, aki tud-
ja, hoqq neki is szüksé ge lehet mé g a meqbocsátásra: illetve csak
annak bocsátanak meq igazán, ahi igazán meg tud, bocsátani,

ha a másiknak szüksé qe van rd". ]ó, mi?

xxx

Lassan már egq hete szar a hangulatam. Né ha már remegek a

fálelemtó1. Igen, pont egu hete keresett fel utol1ára CsöCsi azzal a
simlis palijával, aki velünk volt haráconghor a vonatan. Nem
tudtam elhé pzelni, mit akarhatnak. Kiderült, h\ga pé nzt.l)alt ná-

lam ezerötsziz í Orint, a nutertól haptam eqq használt gitárra,

Adtam nekik bel e eqy P,dqt, mire azt mond.ták, hogg ha iqazln
hálás lenné ft nehik, többet is ki tudné ft pní selni magambóL Sze-
intük azí lt kellene hálásnak lennem, mert nem rántottak bele a
zí í r s dllqaikba . Alí tólag csak egy szavukba í lerült volna , é s min-
denki elhiszi, hogg é n voltam a fókolompos. Fé lek taüh- Fé lek,

hogt1 tú l qyahran fognak pé nzt hé rni, é s ha nem lesz-. - - ú gq ní z
ki, hogt1 ók mindenre ké pesek. Már Mait is elhezdtóh piszkálni-

Lehet, hoqq lelkileq ki akarnak ké szí teni, d,e nem hagqom,

Ez yolt az utolsó be|egyzé s Bé la naplójában- Már száz-
szor vé gigolvastam az egé szet, é s mé g mindig nem tu-
dom, mié rt kellett meghalniuk. Talán Csöcsié k miatt?
Hülyesé g! Ezt mé g magamnak sem tudom bebizonyí ta-
n1, A rend rsé g persze nem sokat foglalkozik Bé láé k ha-
lá]ával, Szerintük egyszer  kábí tószeresekr l van szó,
akik ráadásul nem tudtak mé rté ket tartani, é s ké sz.
KösZ! EZt a dumát komolyan talán mé g egy (rend r)ku-
tya se enné  meg. Persze, ha isme]te volna  ket-.,

Haláluk el tt ké t nappal Bé la csak annyit mondott
nekem, hogy a Csöcsi hapsija egy ,,sunyi állat". Nem
é rdekel, mi lesz, feljelentem  ket, Lehet, hogy semmi
közük Bé ]áé k halálához, de máson nem tudok bosszú t
állni, Ráadásul, ha valaki,  k meg is é rdemlik, Vagy je-
lentsek fel minden második embert, aki ismerte  ket?
Az egé sz mindensé get, magammal együtt? Hiába te,
szek akármit, ez az ú jsághí T , amit könyvjelz nek hasz-
nálok Bé la naplójában, már nem másí tható meg:
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,,l98O. március 28-án |l  rahor Budapesten, a Mat-
qit-hí d pesti hí dí  ié né l holtan találtáh Szabó Bé ld 18
é ves é s Kerehes Máid l7 é ves gimnázium| tanulóhat.
Haláluftat feltehet en hábí t szer-tú ladagolás ohozta."

É letvirágunk: a rozmaring

Itt-ott a kertekben máig neveIgetnek a budaörsiek roz-
marjngot, Ez az illatos növé ny  seinket elkí sé rte a
szüieté st l a halálig,

Ré gen szenteltví Zbe máí tott rozmaringággal per-
metezté k meg a gyerekágyas anyát é S pólyás babáját

minden iót kí vánva nekik, ,.Rozmaring né lkül lakoda-
lom nem volt elké pzelhet " -í rja könyvé ben Michael
Riltsr, ,.A iöVend  pár vasárnaponké nt együtt ment a
nagymisé re, A jegyessé g jeleké nt egy rozmaringágat
vittek magukkal a templomba,"

Mesteri ügyessé ggel hailé kony ágakat fontak a
menyasszony halkoronájába. A v legé nynek a kalapja
karimája köré  varrták, A koszorú slányok (Kranzlmad])
rozmaringágat, Vagy egy kisebb koszorú t t ztek kí sé -
r |ük kabáthajtókájára- Az eSküV  ré sztvev i egy-egy
szál ágat Vittek magukkal a templomba menet,

Zengl Lé nl né ni máig sem felejtette el azt a több
mint ötven é Ve törté nt esemé nyt, amikor Krammer
Teré Z esküV ié n   volt az els  koszorú slány, Né gy
sarkánál összefogva csipké s szé l  damaszt abroszt
vitt magával, benne ké t narancs, azokban egy-egy
hosszú  rozmaringszál é s az a kis mjrtuszkoszorú ,
amit az esküv i szertartáson a v legé ny fejé re tet-
tek. A narancsokat a rozmaringágakka] az oltár ké t
oldalára helyezté k.

A katonasághoz besorozott fjatalok a regruták -
rozmaringággal dí szí tetté k kalapjukat,

Az emberi lé t vé gé n a ravata]t is e növé nnyel dí szí -

Ajahosok csalddja

Razmainq: 4áflaterfuón tönse, hé tszik eh lsztáIua, aiakasoh rehd-

]e, aiak|sak családja. A Földközi-tenqü mellé hé h  shol11s d6z- é 5

E!óElí  |é ku. Alacsohu termel , í ás\dott áqai qöcsijrtöseh Kesfte a,
 röhzöld, bí rszer , visz|nulag kefié hu le|elei\ek í Onákja szí irké s szí ,
n  lllóOlajat, csersavat, keser anlagot tarLalmaz, Té li í agaohra é r-

zókena.
(I<ahczlefuBihai| Nöljé rlg" é s állatlsfierct, Bud6pest 1995.)

tetté k: körbe-körbe, S a kopoí sót é s a fedelé t is, A
szenteltví ztartóban egy ágacska állt, Ezzel szórták
meg az elhunytat az Atya, a Fiú  é s a Szentlé lek nevé -
ben azok, akik vé gs  bú csú t vettek t le,

Arról, hogy az é letvirágról nem feledkeztek meg a
kitelepí tett budaörsiek, Bdder Rici né ni meSé lt: ,,- Csa-
ládi ta|álkozóra Voltam hivatalos Né metországban,
TaIán százan is öSszejöttünk rokonok, a kintiek é s itt,
honiak közül, Egy ragyogó é tteremben volt a talá]ko-
zó, Amikor belé ptünk, elszorult a torkom a megható-
dottságtól, Minden egyes terí té k me]]ett egy pirosJe-
hé r-zöld szalagga1 átkötött rozmaringágacskát láttam.
Elhiszi nekem, hogy alig tudtam megszóla]ni?"

stelnhauser klára
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