HOZZí SZÍ [i{S

A háború után hiába kerestük ket...
Családi ké pek Szé csé nyb l cí mmel a Barátság-ban olvastam Ács lré n ,,Órizd meg. . ." cí m könyvé nek kritikáiát. Emlé kek egé sz sorát idé zte föl bennem a nehezen
megszerzett m , Ezekr l í rok most,
Raáfr Pá) bádogos lánya vagyok, Raák Marianna, É n
l933. decemberé ben születtem, tehát 44-ben alig tí z
é ves voltam. A ]ókai utcában laktunk, egyik sarkon
Unqár t\lí é dboltia, a másik sarkon apám bádogos
m helye é s a lakásunk, Abban az utcában lakott Stlrn
]ózsef, mellette volt az isko]a, a sarkon lakott a Rlszryáh család. A másik oldalon Ungár Alfré d, mellette a
ké t aranyos kis öreg, Betti né ni é s Szidi bácsi (í gy fordí tva, í gy hí vtam ket). ]ászai pé k mellett volt a cukorkáS, gyümölcsös boltiuk, ahol ,,hitelem Voit", Anyukám id nké nt kifizette.
Emlé kszem a F utcán lé v boltokra, Ungárnál
gyöngyöt, Lángnál csokit, |aiteleszné l láté kot lehetett
venni, Fací ts Pista bácsiná] Vette apám a bádogot,
odaiártam teié rt, ahol volt Berta né ni é s Blanka né ni,
A mellettünk lé v utcában volt a zsinagóga, egyik
oldalon Davidoyirsá[, a másik oldalon Raák nagyanyám
é s nagyné né m,Raák Gabi lakott. Szemben lakott

Fiscú er Hermann rabbi, akinek a ké t lánya,

Mirjam é s

É mi játszótársaim Voltak, Sokat játszottunk a templomkertben,

Em]é kszem Kleilr Tomira, Ungár Tibire, ]ászaí Palkóra,
Schwarcz É vára. Tudom, hogy Rosenstraubé knál (csak
anyukájuk volt, é s Blumberger Ármin mel]ett iaktak) ké t
iány é s ké t fiú volt, A lányok már nagyobbak voltak, a
ké t fiú Sie é s joszi Voltak, (A könyvb l tudom, hogy
Sándor é s József,) Emlé kszem ]aitelesz Marjannára é s Mószáras Ágira, Rosenberg lutkára é s nem tudom ki volt Moqqoró

Ezsike? Em]é kszem egy nagyon id s házaspána,

a

Haas vendé gl ve1 szemben, ,,Zelma lak" állt az ajtó fölött, A könyvb l ráiöttem, k voltak Lakat|s Aladáré k.
Sokszor csodálkozom, hogy annyi é v táv]atábó],
hogy maradt meg ennyi em]é kem, é s nem tudom ki-

nek elmesé lni, mert csak annak em]é k, aki ismerte
ket. Több telefonba került, mí g megtudtam, hogyan
iuthatok a könyvhöz, é s Praznovszfty Mihá]y segí tett, a
lányom Pesten lakik é s megvette nekem,
Örülök, hogy mindezt elmondhattam,
zava pálné Raák Marlanna
Nógtádszaká1

Pergelt torta is volt
Ré s Ensel Sándor ú i kiadásban megielent, eredetileg
gy jtemé nyes
I 866- os,,Magu arl rszági né p szo káso k" cí m

köteté t tartom a kezemben, A Barátráq legutóbbi számába Sinka Erzsi í rt róla; neki is eszé be iutottak a sa,
iát gyerekkori emlé kei, akárcsak nekem (noha, esküszöm, egyik nk sem l8óó táián vo]t gyerekl), Dehát az
önké nytelenül adódik, hogy egybe próbáljuk vetni az
elmosódottan é s kifakultan a tudat mé lyé nlappangó
jmmár közel százötven é wel ez,,saját qv ité st" azzal az
el tti ,,kutatói Ielenté ssel", amely Ré s Ensel ügyvé d
ú r mintegy mellesleg zött, tudományos passzió|ának
aZ eredmé nye lett,
Sok é lvezetet találok a könyv lapozgatásában, egyes
szavakban é ppú gy- amikor pé ldául a ,,famí lia" szót

Jalamija" -form ában é rezte magyar anyanyelvü nkhöz közelebbinek s könnyebben ejthet nek egy v fé ly -, mint
egé sz versszakokban - amikor pé ldául az akkori é let ú j,
,

modern jelensé gei szüremlettek be a né pdalba, mint
ebbe is:

A

teleqraf oszlopára,

Oszlopáról sodronyára
Fölteszem az üzenetet

.

..

A táví rópóznák sodrott drótja az é n szememben már
hozzátaftozolt a szül falu látké pé hez{de persze a te30r6

leví ziós antennák látványa mé g nem, ami a mai gyerekek számára teí mé szetes), Az id k változása a szokások változásán is mé rhet . az alföldi lakoda]mi ebé d
men jé nek módosulásán akár, Mert - gondolom - ma
is csigaté sztás hú slevessel kezd dik az ebé d, a bé csi
Tafelspitzre emlé keztet tormás f tt hú ssal folytatódik,

maid iön a töltótt káposzta kolbásszal (hát perszeI
AZé rt nem igazi töltött káposzta az é n száiam í ze sze,
rint az, amiben nincs kolbász, mert az Alföldön ko]bászt is karikáztak belé !), de már az é n id mben nem
különböz
sült hú sok következtek, mint ebben a
könlvben olvasom, hanem í ántott csirke, illetve rántott hú s (netán megint aZ osztrák Sógoí é któl e]tanult
Wiener Sthní tzel?J. Vé gül kalácsot szolgáltak fel - közli

Ré s Ensel Sándor -,,tálakban, szitákban, s t tekn kben felhordva", s emlé kezni vé lek, hogy valóban, a hamuval tisztára sú rolt kenyé rdagasztó tekn ben, szé p
háZiSZ tteS kenyé rruha fölött fonott kalácsot is hordtak körül, de talán inkább csak jelké pesen, a tradí ció,

hoz való ragaszkodásbó], mert a lakodalmi ebé d vé gé n bizony már pergelt torta is volt|.
A világé rt Sem szeí etné mesköv i né pszokások
szaké rt jé vé felnagyké p sködni magamat, Nehezen is
tehetné m; emlé kezetem szerint é letemben csak egyszer voltam parasztiakodalomban; hatalmas sátorban

ültünk az udvaron, hosszan öSszetolt aszta]okná], lócán, Vá]lukra feit rt uijú , a konyhai meleget karjukon
át ránk továbbsugárzó asszonyok hordták nevetve kör_

be a tálakat, Kí náltak, ,,Tessé k, csak, tessé k!",,Már meg
ne vessé kl" (Hogy valóban rí melt-e, vagy az emlé keze_

tem játszik veiem: nem tudom,) Engem anyám már
napokkal el bb figyelmeztetett, hogy mindig csak keveset kell a tányé rra tenni, mert sok fogás lesz; nem
ké rni sé rté s,de betegre enni sem szabad magam,
Pergelt torta is volt, Csodálkozva né zek utána a szónak, hogy í gy váratlanuI el bukkant az emlé kezet labirjntusábó]. Pergelt, azaz pörkölt cukor volt az alapia,

gondolom, kriStálycukrot pií í tottak, olVasztottak, a
barna cukormassza azután iól formázható ]ett, kosárfolmáiú tortára emlé kszem, füle is volt, a fülb l kis
ágacskák álltak ki, azokat törté k le legel bb S adták
nekünk, gyerekeknek, akárcsak disznóölé skor a megperzselt farkinca darabkáit.
A v fé lyt látom mé g lelki szemeimmel, fé nyes csizmában, fekete nadrágban, b ujlú fehé r ingben, fekete
mellé nnyel; a kaiapja szalagja alá egy rozmaringszál

volt behú zva, Fol}ton,fol),./ást szavalt, aztán bizonyo_
san rí mekben beszé lt, s r n emlegette a kegyelmes ]stent, á]dást ké rt a házra, a ház gazdájára, gazdaasszo-

Borbála

gyományairó1, amelyben egyikvé d szentjükhöz, Szent
Borbálához fordulnak vé delemé í té s segí tsé gé rt,,,Bor-

bála az, aki a legnagyobb vé gveszé lyben - t zben
é gé s,ví zbe fú lás eseté n - sem hagyja magára a bajbajutottat" - mondják a hí v emberek, Az é vszázadok
során kialaku]t Borbála-kultusz né hány, a cikkben
nem emlí tett hagyományát szeretné m mé g felldé zni,
Pálmaággal, köny,vel é s f ké nt toronnyal szokás t
ábrázolni, A közé pkori városok l poros tornyát gyakorta aiánlották Szent Borbá]a oltaImába, hogy mentse meg ket a vé letlen robbanássa] bekövetkez
hirte,
len haláltól, Vé di továbbá a tüzé rek é leté tis, akik pus-

kaporral, ágyú val harcolnak, lnnen már csak kevé s
ké pzettársí tás kellett: í gy t tekintetté k vé d szent ük_
nek az áqqú - é s harangöntók is.
Borbála ha]danj nagy né pszer sé gé tbiZonyí tja,
j

hogy a közé pkor vé gé nPest varqa- é s Kassa kereskedfté -

volt az oltalmazója. A torony ielké pé b l é í tcsak emlé keztet ül: apja annyira fé ]tette t lé zus hité t l, hogy toronyba záratta -, mié rt választották az egri h m vesek é s kófaraqóh patróná|uknak, Ám a
lista í gy sem teljes, hiszen pé ldáuJ a sz csdh nagyszombati, továbbá a kovácsok, boqnárok, nyergesek é rsekú jvári közós cé he is az oltalma alá helyezte magát.
Az ál]andó é letveszé lyben í orgó báryászahnak Borb,á)a
a legtiSZteltebb köZé p-eUrópai vé d szentje, Már a mú lt
században kialakult a hagyomány: Borbála napját a bá,
nyászok nagymisé vel é s munkaszünettel ú nnepelté k
meg, Iiyenkor az igazgatóSágtól iuta]mat iS kaptak, a fiahet

-

Í qq hell 1órni, ú qu kell lárni
Sóri, Kati tudja, hoqa kell jórni.

.

.

Vajon cigányok hú zták? Nem tudom. Szül fa]umból
muzsikus cigányokra nem emié kszem, Ré mlik, inkább
Karcagró1 hí vhatták a bandát, S olyanokat látszottak,
mint:

Három kislónu ül a padon:
Sárika, Márifta, Kisiutka.
Hórom láryon harminc szoknla,
mind s r fodorba van rakva

_ _

_

Igen, ezt akkor sokat lehetett hallani, (A ]utka né v is
ekkoriban jött divatba; né mely iucik, ]uliskák elkezdté k lutkának szólí ttatni magukat. ) S valahogy ú gy vé gzódött a dal, hogy ké rdezgeti - a három lánytól vaiaki?
Vagy közülük ez is, az is? -, hoqq mt a szí vszerelem titka.
ja, az engem is é rdeke]t volna, Tizenké t é ves voltam,

Ember Mária

- a baibaiutottak vé delmez ie

Frankovits cyörgy í rását o]vashattuk a Baí álság leguióbbi (2000/5,) számában a dé l-zalai horuátok ha-

hé neft is

nyáí a, az örömszü] kre, a fiata] párra. Ré s Ensel azt í ria, látott o]yan id sebb embert, aki az ebé d utáni táncot elé gedetlenül szem]é ]ve, beállt megmutatni, hogy
kell járni; é n inkább a dalra emlé kszem:

talok pedig este ünnepi bált rendeztek, Az ünnepl be

öltöZött

bányászok december 4-é n ré gi bányásza templomba, magukkal vitté k

zászlóiukkal vonultak

Szent Borbála ké pé té s a tárnában el tte é g mé cseseket is,

Bdlinr Sándor, a magyar né pra|z világhí r tudósa
feljegyezte ]928-ban a GusZtáV akna (Salgótarján) bányászainak leSZá]lás el tti imáját is amelyet a ,,Miatyánk" után imádkoztak: ,,Óh szent Sz z Borbála, hozzád
fordulunk mindazok, kih a föld, né lqé be leereszkedünk.

Oltal

mazz meq minket minden szerencsé tlensé qt l é s baltól, könq rdgi é rettünk é s lé qq er s pártfoqónk, mindörökhé . Ámen,"

Nem lenne teljes a Borbá)a-kultusz hagyományait
felidé z beszámoló a borbdlaáq é s a borbáIa|ú za emlí té se né ]kül, AZ ágvágást nyilvánvalóan a szent legendájának az a moZZanata ihlette, hogy a megkí nzott sZ Z
feié re |é zus virágkoszorú t helyez é s ekkor összes sebei
meggyógyulnak
Aiz otszág több vidé ké nSzent Borbá]a napján a hajadonok cseresznyefaágat iörn€
k é s ví zbe teszik, Ha

kizöldüi, hamarosan fé rjhez fognak menni, öröm é s
boldogság lesz osztályré szük, Ám nemcsak a házasu_
landók figyelik izgatottan a rügyfakadást, föllegyezté k,

hogy Budaörsön é s más sváb települé seken, ha a
Barbarazweig a karácsonyi é jfé limisé ig kjhait, ú gy 1ó
termé s Várható, Ha csak utána, akkor nem, Alighanem
ehhez kapcsolódik a burgenlandi né metek é s horvátok köré ben a borbálabú za í Barbaraweitzen) CSí ráZtatása is, amely hasonló a magyarok köré ben iól ismeí t
LuCa napi (december 13,) bú zacsí ráZtatáshoz,
Szelcei Ágoston
3057

