
összemeleqedtűnh, hofu féliq-meddiq hüI|jéskedve, de talán hi-

csit kamalqan is azt mondta, ha leérettségizünft, houám 1ön fe-
leséqúl. Szép kis lánqkórés! Eleinte csak röhögni tudtam az ötle,

ten, de úiabban kezdeft vele meabaráthozni- Marival kdzdsen ki-
sütöttünh eqa iő his (naqu) m\ndást is. C,aorsan Ie is jeqqum,

nehoga elíeleitsem. ,,"csak az tud iqazán meqblcsátani, aki tud-
ja, hoqq neki is szüksége lehet még a meqbocsátásra: illetve csak

annak bocsátanak meq igazán, ahi igazán meg tud, bocsátani,

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

xxx

Lassan már egq hete szar a hangulatam. Néha már remegek a

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

lam ezerötsziz íOrint, a nutertól haptam eqq használt gitárra,

Adtam nekik belőe eqy P,dqt, mire azt mond.ták, hogg ha iqazln
hálás lennéft nehik, többet is ki tudnéft pníselni magambóL Sze-

intük azílt kellene hálásnak lennem, mert nem rántottak bele a

zíírős dllqaikba . Alítólag csak egy szavukba ílerült volna , és min-
denki elhiszi, hogg én voltam a fókolompos. Félek taüh- Félek,

hogt1 túl qyahran fognak pénzt hérni, és ha nem lesz-. - - úgq níz
ki, hogt1 ók mindenre képesek. Már Mait is elhezdtóh piszkálni-

Lehet, hoqq lelkileq ki akarnak készíteni, d,e nem hagqom,

Ez yolt az utolsó be|egyzés Béla naplójában- Már száz-
szor végigolvastam az egészet, és még mindig nem tu-
dom, miért kellett meghalniuk. Talán Csöcsiék miatt?
Hülyeség! Ezt még magamnak sem tudom bebizonyíta-
n1, A rendőrség persze nem sokat foglalkozik Béláék ha-
lá]ával, Szerintük egyszerű kábítószeresekről van szó,
akik ráadásul nem tudtak mértéket tartani, és kész.
KösZ! EZt a dumát komolyan talán még egy (rendőr)ku-
tya se enné meg. Persze, ha isme]te volna őket-.,

Haláluk előtt két nappal Béla csak annyit mondott
nekem, hogy a Csöcsi hapsija egy ,,sunyi állat". Nem
érdekel, mi lesz, feljelentem őket, Lehet, hogy semmi
közük Bé]áék halálához, de máson nem tudok bosszút
állni, Ráadásul, ha valaki, ők meg is érdemlik, Vagy je-

lentsek fel minden második embert, aki ismerte őket?
Az egész mindenséget, magammal együtt? Hiába te,
szek akármit, ez az újsághíT , amit könyvjelzőnek hasz-
nálok Béla naplójában, már nem másítható meg:

xxx

,,l98O. március 28-án |l őrahor Budapesten, a Mat-
qit-híd pesti hídíőiénél holtan találtáh Szabó Béld 18
éves és Kerehes Máid l7 éves gimnázium| tanulóhat.
Haláluftat feltehetően hábítőszer-túladagolás ohozta."

Életvirágunk: a rozmaring

Itt-ott a kertekben máig neveIgetnek a budaörsiek roz-
marjngot, Ez az illatos növény őseinket elkísérte a
szüietéstől a halálig,

Régen szenteltvíZbe máított rozmaringággal per-
metezték meg a gyerekágyas anyát éS pólyás babáját

minden iót kívánva nekik, ,.Rozmaring nélkül lakoda-
lom nem volt elképzelhető" -írja könyvében Michael
Riltsr, ,.A iöVendő pár vasárnaponként együtt ment a
nagymisére, A jegyesség jeleként egy rozmaringágat
vittek magukkal a templomba,"

Mesteri ügyességgel hailékony ágakat fontak a

menyasszony halkoronájába. A vőlegénynek a kalapja
karimája köré varrták, A koszorúslányok (Kranzlmad])
rozmaringágat, Vagy egy kisebb koszorút tűztek kísé-
rő|ük kabáthajtókájára- Az eSküVő résztvevői egy-egy
szál ágat Vittek magukkal a templomba menet,

Zengl Lénl néni máig sem felejtette el azt a több
mint ötven éVe történt eseményt, amikor Krammer
TeréZ esküVőién ő volt az első koszorúslány, Négy
sarkánál összefogva csipkés szélű damaszt abroszt
vitt magával, benne két narancs, azokban egy-egy
hosszú rozmaringszál és az a kis mjrtuszkoszorú,
amit az esküvői szertartáson a vőlegény fejére tet-
tek. A narancsokat a rozmaringágakka] az oltár két
oldalára helyezték.

A katonasághoz besorozott fjatalok a regruták -
rozmaringággal díszítették kalapjukat,

Az emberi lét végén a ravata]t is e növénnyel díszí-

Ajahosok csalddja

Razmainq: 4áflaterfuón tönse, hétszikűeh lsztáIua, aiakasoh rehd-

]e, aiak|sak családja. A Földközi-tenqü melléhéh őshol11s d6z- é5

E!óElíő|éku. Alacsohu termelű, íás\dott áqai qöcsijrtöseh Kesfte a,
őröhzöld, bírszerű, visz|nulag kefiéhu le|elei\ek íOnákja szíirkés szí,
nű lllóOlajat, csersavat, keserűanlagot tarLalmaz, Téli íagaohra ér-

zókena.
(I<ahczlefuBihai| Nöljérlg" és állatlsfierct, Bud6pest 1995.)

tették: körbe-körbe, S a kopoísót és a fedelét is, A
szenteltvíztartóban egy ágacska állt, Ezzel szórták
meg az elhunytat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben azok, akik végső búcsút vettek tőle,

Arról, hogy az életvirágról nem feledkeztek meg a
kitelepített budaörsiek, Bdder Rici néni meSélt: ,,- Csa-
ládi ta|álkozóra Voltam hivatalos Németországban,
TaIán százan is öSszejöttünk rokonok, a kintiek és itt,
honiak közül, Egy ragyogó étteremben volt a talá]ko-
zó, Amikor beléptünk, elszorult a torkom a megható-
dottságtól, Minden egyes teríték me]]ett egy pirosJe-
hér-zöld szalagga1 átkötött rozmaringágacskát láttam.
Elhiszi nekem, hogy alig tudtam megszóla]ni?"

stelnhauser klára
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