
ERD ÖS JENÖ A KENYÉR
MAGYAR
FILOZÓFIÁJA

A kenyér szö nem egyszerű tényközlő elnevezés a tiszán
túli magyar nép használatában. Nincs egyetlen szavunk,
amelyiknek ilyen óriási távlata volna. Belefér a földi élet
minden baja, gondja, öröme, - a vetés áhítatos pillanatától
és az aratás' már-már monumentálísan fárasztó idejétől

kezdve egészen az új lisztből készült elsősütet kenyér bibli
kusan ünnepi megszegésééig. "Míg Isten van, kenyér is van"
- s ahogy ezt kijelentik, hanghordozásuk ószövetségi patri
arka szájába illenék. Kicsit hétköznapi ez a közmondás, ta
lán triviális is, de a magyar paraszt észjárása és egész lelki
alkata indokolttá teszi a használatát. A hétnek csak a befe
jezése ünnep, a hat munka-nap után jön csak a vasárnap, 
tehát nyugodtan használhatunk banalitást még akkor is, ha
a betevő falatunkról van szó, Az is banális, hogy a kenyér'
a testünké, az étel és az ital e múlö testet őrzi addig, míg
meg nem érkezik az elmúlás pillanata. A fogak csontkapuján
l'! lombos tüdők szép cserjéi, erek, inak, zsigerek patakzásá
ban a legparányibb sejtig táplálékot vigyenek. egy köröm
hegyig, egy bordáig, egy hajszálig - mert ennek a mulandó
testnek tulajdonkép nagyon méltóságos feladata, missziója
van: őrzője ő a léleknek, mig ittmarad ezen a világon! És a
lelket Isten küldte ide a teste keretébe öltözötten. Igy hát a
Ieghétköznapíbb trívíalitásba viszünk a legtöbb áhitatot, a
konvencióba magasztosságot, egy szólásmondásba rejtett hi
tet s egy egyszerű, [elentö-módozatú, jelenidejű mondattal
imát rebegtünk ha használjuk a Tiszántúl és ország-világ
legszebb közmondását: "Míg Isten van, kenyér is van!"

Már maga a szó hanglejtése ! A k hangnál imára készü
lődő áhitattal nyitjuk az ajkunk, mintha azt készülnők ki
ejteni: Kegyelmes Isten, most figyeli reá, mi jön ki a fogaink
rekeszén, mert még csak éppen kinyitottuk a szánk, a hang
indulni készül, de sokkal mélyebbről, mint ahol a hangszá
lak vannak: a lélekből. Azután az e hang repül Feléd, mint
ahogy egy mezei pacsírta hussan föl a mezőről a faágra,
szájában egy ágacskával, melyből készülő fészkét fogja ösz
szerakni leendő fiókáinak. Aztán a nehézkesebb, súlyosabb
veretű s egyben kenyérbél-puhaságú ny szárnyal utána s kö
veti fürge szárnyrebbenéssel az é s rögtön fészekbe röppent
a pacsirta az r-rel, amely még remeg, mint ahogy a repülést
éppen befejező és a stabil világhoz odahorgonyozödé madár
ka is remeg és imbolyog már egy-két előre-hátra mozdulat
tal, - de a lába már a biztos ágban megkanaszkodott, onnan
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Ő már csak saját szántából száll tovább! Ahogy a pacsirta a
készülő fészekhez az utolsó ágat teszi le, - így fejezi be a
magyar paraszt is ezt a szót: kenyér.

Ejtsük ki újra: kenyér s lehetetlen, hogy ne érezzük
ennek a rövid-ütemű zenével elhangzott, enyhe dallamosság
gal, kezdő és befejező keménységgel és közbeeső lírai eny
hüléssel Isten felé repülő szónak a teljes magasztosságát:
"Add meg a mindennapi kenyerünket mínékünk ma!" A
tiszántúli parasztnak nem magasra fokozott becsvágyát, de
szorgalmas megelégedettségét jelképezi e gyakorlati szólás
mondás is: "Ha kenyér van, minden van." "Csak a kenyér
ki ne fogyjon a házból" - s ha ez nem fenyeget, ez az egyet
len végzet, egyetlen veszély, - akkor megelégedett, nagyobb
ra nem vágyik, mert egyéb vagyont szerinte is, az ószövetség
szerint is, ellophatnak a lopók és megemészthet a rozsda,
szétmar az irígység, megemészt a rosszaság, - csak eit nem,
ez "ér többet Dárius kincsénél is!" A magyar ember nem
dolgozik, hanem: kenyeret keres. Annyi csak a hivatása,
missziója, eleveelrendelése, míg vetéséből, aratásából csép
léséből, őrléséből felesége dagasztásából. sütéséből elé nem
kerül az asztalára a "mindennapi". Ami ezen kívül történik,
az már mind megy a maga rendjében, könnyen és természe-
tesen, mint ahogy egy acélfundamentumra már biztosan rá
épülhet a ház s e biztos alapzaton már nemcsak ház lehet
belőle, - akár felhőkarcoló, csak legyen hozzá építész l Az
idő múlását is a kenyérrel jelzik. Öreg az, aki "megette a
kenyere javát". De a szeretetre, felelősségteljes barátságra
sincs jobb kifejezés, ami akár plasztikusnak mondható "ke
nyerespajtás".

A szegényembernél a télből való kijutást rendszerint az
jelképezi, hogy- vékonyabbra fogják a karajt, ha gyerekek
serege repetál belőle s apjuktól újra kérnek, apjuktól, aki a
kenyérkereső, de ők mé~ legfeljebb csak az asztalfiából tud
ják megkeresni, ha ott még ilyen tavaszkezdeti szűkösségben

egyáltalán találhatnak. - Mikor még a mezei munkást a
tehetősebb gazdák kosztra fogadták napszámba, - minden
ételből ehettek eleget, - csak a kenyérből "csíphettek" egy
szer és olyan nagyot, amilyenben éppen kedvük telt. De ha már
étvágyuk nem telt és az esetleg túlságos nagyra vágott ka
rajt nem bírták megenni, így szólt hozzájuk a munkaadó:
inkább kétszer szelt volna, mint egyszer csipett! Az állandó
szelgálatra beállt cselédeknek is a kenyere van legszigorúb
ban kiszámítva. Negyedévenként van komenciófizetés s a ka
pott lisztet az asszony három hónapra osztja be gondos szá
mítással. Az egy hónapra eső lisztet egyszerre süti meg. Míg
a kemence frissesége még érzik rajta - fogy, egyre fogy.
De alig teljen el két hét, - máris nyikorog a kés benne, a
fogyasztás nem pergő gyorsasággal megy, hanem némi stí
lusos lassúdadság is elegyedik bele, akármilyen jóízűen fo
gyasztják is el. A hónap huszadikáig még éppen elégséges,
de bizony, azután már legalább annak jusson, akinek 366-
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szor türkölnek a fülibe: a férjnek. "Olyan jó, mint a falat
kenyér" - ha valakire ezt mondják, ez a legnagyobb dolog,
mert az emberi jóság kifejezésére nincs nagyobb szuperlati
vuszunk! Az ilyen ember a megszorult felebarátjának mín
denét odaadja, mert ehhez a falatkenyér-szerű jósághoz vaj
szerű szív is hozzátartozik. A jóleiket éppen úgy élvezi a mi
népünk, mint egy falat kenyeret s az elvont fogalmat a test
hez, a testi jóérzéshez hozza közel ezzel az ínyekhez illesz
kedő hasonlattal. Finom, gyöngéd, jó és elnéző, engedékeny
és megbocsátó, szelíd és emberséges, aranyszívű és feleba
ráti, szenzuális és spirituális, szellemi és egyben a nyers
valóság tényeit tiszteletben tartó emberre valóban fölösleges
is annyi [elzöt rápazarolní, Mondjuk csak egyszerűen : olyan
mint egy falat kenyér! Szeme az ilyen teremtménynek me
legbarna, mint frissen sült cipó héja - avagy nagy és tágra
nyiltan sötétkék. Mindkét szín csupa érzésre mutat, csak
melegkedélyre vall: a jóság nyilt áttekintő képességére, se
gíteni akarására és tudására. A tiszántúli parasztemberre ál
talánosságban is érvényes, hogy "olyan jó mint a falat ke-

.myér". Kenyere valóban nincs elzárva senki elől. Naponta
kétszer eszik: reggel és este. Ha közben mégis megéhezik
nála valaki: "kenyel'oohet', kedvire. Szép karajt szeghet a
házában mindenki, - családtag, cseléd', koldus, vándor, el
hagyott, utas és barát, szomszéd és pajtás egyaránt: kenyér
szegéskor még az embertelenbe is humánum költözik a go
nosz indulatok is elhallgatnak bent a testben és a szívben
erre az időre elszunnyad a rossz. A régi világban, mint er
ről a protokollumok és városi tanácsjegyzőkönyvek értesíte
nek - a szolgálatból való elbocsátásnak az volt a jele, hogy
kenyeret pirítottak neki - aztán útnak is indulhatott. Kenyér
nélkül nincs egyetlen érkezésük és elég gyakran éppen be
lőle, egymagából készül némely ,,gyorsétel" egészen dús vál
tozatban a kenyérlevestől az olajos kenyérig. Igen, ez a tény:
a szegénysorban élők kenyérből, ritkábban szalonnából és
levesekből állítják össze a "menüt". A kenyér és tészta csak
nem kimeríti az egész étrendet: levest esznek kenyérrel és
fordítva,: kenyeret aprítanak az ételbe: ez a legősibb "egytál
rendszer". Népünkre nem is fogható rá a válogatósság és a
sokféleség szenvedélyes dúskálása. A kenyér legfinomabb
válfaja a kalács, 'de ez aztán csakugyan külön ünnepélyes va
rázst ad a foglalkozáshoz és életkörülményekhez, munka
tempóhoz és pihenéshez alkalmazkodó étkezésnek :

Karácsonykor kalácsot!
Húsvétkor - ha lehet!
Pünköstre a kenyér is megteszi!

Igen, mert karácsonyig még tart az őszi keresetből,

húsvétra már nem nagyon telik, csak hogy meg ne szélják a
háztartást - valahogy még kalácsból is sütnek egy keveset.
Pünkösdkor már nem nagyon erőltetik a dolgot, itt a tavasz,
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Jon aztán az aratás. Addig van valami szomorú színtelenség
a gazdaasszony életében. Azonban mikor már közeledik az
árpaérés ideje, kezd megszínesedni a háztartás is. Nagyon
megható az az igyekezet, mellyel a gazda alighogy levág egy
kereszt árpát, - máris kiveri egy-két kévéből cséphadaróval
az árpaszemeket. Gyorsan félbehagyják az aratást, a kosár
nyi friss szemekkel hazaszaladnak, a tornác kődarálójánpró
bálnak valami lisztet elővarázsolni belőle. Nyikorog ez az ősi

szerszám s lassan kihull alóla a liszt, - ha nem is olyan Ií
nom, mintha egy fővárosi, modern hengermalomból származ
nek - s rögtön prezentálják a gazdaasszonynak, csináljon
belőle árpabuktát. S ezt olyan gyorsan várják s a pillanatnak
amolyan félünnepélyes hangulata oly követelőző, hogy nem
is gyúrja meg a falusi asszony, - csak elkeveri vízzel, ki
szaggatja kanállal, túrót és mák ot tesz rá, megsüti és ahogy
elfogyasztják, - az első termésnek félig-örülő öröme terjed
szét vonásaikra. Az árpa is termés, - de hol van az ő rangja
a búzától ! S annak learatására még csak egy hét múlva ke
rülhet sor. De addig is ki kell elégíteni valahogy, valamilyen
enyhe becsapással a követelőző ínyeket.

Annál gyorsabban, mert aztán a búza learatása, elcsép
léee, megőrlése sokkal tiszteletteljesebb és hosszadalmasabb
ügy, a magyar ember egész lelkivilágában sokkal impozán
sabban és egyben fárasztóbban foglal helyet, hogysem ilyen
népies rögtönzésnél lehetne belőle az árpa-buktához hason
lóan búza-buktát készíteni. Nem és nem és nem, - ezersze
resen nem lehet, nem szabad ebben az ügyben extempbri
zálni! Van, aki ezt nem érti meg. Még pedig az, aki nem
gondol arra, hogy az aratás két hét alatt lezajló munka
tempója milyen túlfeszített idegeket, mennyire túlhasznált
izmokat, egészen igénybevett szívet és tüdőt, karokat és de
rekakat követel meg ahhoz, hogy ilyen rövig idő alatt: két
hét alatt befejezódjék ez a monumentális munka és az egész
sík Alföldön, ezen az igazibb Magyarországon minden tábla
földön ott álljon' az ország búzatermése keresztberakottan,
Krisztus keresztjére is emlékeztetve. Ki érti ezt? Az aratás
maga, igen ez az extemporizálás, - ez a rögtönzés! Hajnali
háromkor kint kell lenni hozzá a búza táblán, hogy már nap
felkeltekor a napsugár az útkeresztezésekhez tűzött Krisztus
kereszttel együtt kész búzakereszteket is megcsókolhasson.
Kint kellett maradni este tíz óráig, amikor már rég idehallat
szott a faluheli esti harang, - sokan még a Göncölszekeret
is megvárják vagy tán a hajnali csillagot s akkor talán már
haza se mennek, csak egy keresztből kivett kévére hajtják
fejüket, míg jön a világosodás első hajnali jele. Akkor újra
kezdődik minden ebből a nagyságos szertartásból, a leg
ősibb és legörökösebb magyar munkából: az aratásból ! Igen,
különben nem peregne le ez a hatalmas munkafolyamat, ez
az ázsiai erőt, keleti elszántságot, a magyar erő kevélységét
és áldozatra hajlamosságát megkövetelő aratás: azaz munka,
azaz áldozat, azaz fékevesztett erő, azaz szertelen önfeláldo-
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zás, alvásról lemondás, ábrándok helyett csak tényeket tísz
telő illuziótlanság együtt és összesen, - igen ez az aratás
szó tartalma és még sokkal több is tán!

Ilyen rögtönzés után, ilyen extemporizálásnak két hétig
tartó, de legalább két hónapra elegendő fáradsága után aztán
valóban nem lehet olyan kurtán-furcsán elbánni a búzából
készült első-sütet kenyér méltóságos ügyével!

A cséplés fantáziadús módon dúskál megint a magyar
nép teste erejében s csak úgy pocsékolja, míg a cséplőgép

zsákjaiba piros patakzással. zsendülően barna sugárzással
nevez a tiszántúli magyar ember egyszerűen "életnek" 
ezt aztán már nem a tornácon álló, ázsiai őrlőszerszámmal
"darálja" meg. A malomba viszi, amely először keltett a ma
gyar emberben a technikai tökéletességek iránt teljes és fel
tétel nélküli tiszteletet, tökéletes meghódolást! Hogyne, mí
kor a pohálylíszttöl a korpáig száz változatban kerül ki in
nen a búza, az "élet", amely életkedvet visz a házba, nem
is táplálékot, de örömet, derűt, sugárzást, pazar megelége
dést együtt és egyszerre summázva egy belőle készült falat
kenyérben az élet minden élvezetét jóságát és erejét össze
foglalva. Igen, de még emlékerák népünk, mikor csak a
parasztgarat helyettesítette a gépies tökéletességet és min
den technikai haladást egyesítő modern malmot. S ha erre
aparasztgaratra felöntötték az életet - liszt és korpa egy
szerre zuhogott belőle, együtt és széválaszthatatlanul! Otthon
léphetett közbe csak a ritka-seitat Első feladatát a legna
gyobb kényességgel és műgonddal végeztel a .rdka-seita"
becenévvel ellátott eszközzel a gazdaasszony : vele szedte le
a korpát! Megmaradt a vörös liszt, a derce, amely már ke
nyérnek nagyon megfelelő lisztanyag volt. De ekkor jött a
szépséges eszköz, a fátyolszita, amely az ő menyasszonyi
fátyolából azért mégsem készülhetett, mert azon a fátyolon
még átsütött az ara barna szemefénye, - de ezen már épp
csak hogy áthull a liszt "szemefénye", a pohályliszt, amely
ből már aztán főzni is lehet, - süteményre jól Igen, a mo
dern malom már míndezt készen prezentálja elibük és sok
kal nagyobb változatban, mint amennyit ők tudtak elővará

zsolni a korpalisztból a szép és valóban esztetikus látványt
nyujtó szítálással, hófehér kötényekben, fehér liszt visszfé
nyében megszépülve ragyogó barna csillagként gyönyörködő

szemeikkel, ritmikusan himbálózó karjuk formás mozgásá
val. Amit a malom végez, nem ilyen beletrisztikus művelet,

s a technika a költészetet úgyis mindig megöli. De végered
ményben a hengerek, csavarok, kövek, villanyáramok és
motorok bájtalan munkája sokkal szebbet ad komor míve
lete befejezéseként, mint az enyhe, régies époszba illő ma
gyar szitálás!

És az az igazi ünnep a háznál, amikor ebb6l a búza
lisztbtJl sütnek először, - az árpa bukta első kóstolója után
nyolc-tíz hét elmultával!

Az első sütés mindenütt, szegénynél és koldusnál, gaz-
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dagnál és tehetősnél - igaz és mély ünnep és elragadottsa
gában már sokszor pazarló! Micsoda kedves és szerelmetes
szava már a gyermeknek is a lángos! Ez készül először az
új lisztből, mikor már a tészta megdagasztatott és meg is
kelt, a kemencét már befűtötte az eladólány. Szép szelete
ket a kemence izzó kövére dobnak s azok vékonyságukban
egyszerre pufók-barnára dagadnak, mint egy telivér, hamvas
gyermekarc, valami hirtelenjött meglepetéstől és váratlan
örömtől szokott felpirulni, nekitüzesedni s a büszkeségtől az

. élet valamely nemvárt ajándékán meg is dagad kissé, - aj
kai előrevetéséveL Igy nézik, így szemlélik a lángost, a ke
nyér javát, míg az ott bent a sugárzó köveken önmagának
örülve és büszkén viselve testén a bennegyönyörködő tekin
teteket, imár-már eladó-lányos élvezettel várja, hogy kezük
ölelésébe kerüljön. Nagy darab jut belőlük a kölykök, leány
kák, fiúk és leányzók, legények és eladók, apák és anyák,
nagyszülők és utódok kezébe. A kölykök egész álló nap ezt
élvezik. Nagy darabot kapnak kezükbe, ami sokáig "kitart",
különben ha már nem is táplálkozás és étvágy belső kény
szere csattogtatja a gyerekek fogait, - hanem csak az első

lángos-evés ünnepi és évente csak egyszeri pillanata. Nagy
darab lángo sra azt mondják, - külön fogalom ez, - hogy:
siláp, Ha sohase hallottam volna, csak most, legelőször, ak
kor is megértem, mít jelent? Olyan sokatmondó és megható
an plasztikus ez a szó. Formát és arányt, ízt és illatot, étvá
gyat és az első sütés ünnepi pillanatát ennél szebben szó, 
magyar szó nem foglalhatja össze: a lángosnak a gyermek
kezébe adott darabja: siláp, De jut ebből az énekeskoldus
tarisznyájába, a kéregető cigányasszony kötőjébe, akiket a
pillanat ünnepélyessége szintén idevonz akkor is, ha a ház
szegényé, nem nagygazdáé. A szegényembernek a nála SZle
gényebbre is telik a gondjából, s e perc emberentúli magasz
tosságából mindenkire átáraszt ízelítöül valamit.

És az első kenyér megszegése! Itt a pillanat nagyon fe
gyelmezett. Az étkezés már egymagában közösségbe vonja,
színte kollektív öntudatot ad a magyar embernek. A gazda
családja és cselédje együtt és egyszerre ül asztalhoz, hogy
egymáshoz tartozik a béres és az úr, - ezt a cseléd és a
család szó közös eredete és tartalmi hasonlósága is bizo
nyítja. Az asztalfőn ül a családfő, de az ő saját, személyes
cselédje, a felesége (mert őt is szólítják így, meghittebb és
bizalmasabb pillanatokban l) nem ül az asztalhoz, hanem a
konyhát őrzi ezalatt is. Csak az igazi cseléd, a béres kap
ott most helyet valódi családtagnak kijáró tisztelettel, hogy
szemlélhesse ő is, mínt vágja fel az első kenyeret a gazda.
A kezdő karaj után aztán sorrakerül kinek-kinek saját ke
zébe ez az első-sütet, mert senki sem akarja most megkér
dezni, kinek s mennyit vágjon, - mindenki magának ka
nyarít ,egy karajt, nagyobb figyelemmel és ügybuzgalom
mal, mint máskor szekták. S mikor mindenki előtt ott van
a szelet, a gazdaasszony bejön, az asztal végén megáll, a
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gazda felemeli a kenyeret. Amen - mondja nagy fennszó
val s utána már bele is harap a kenyérbe, belemeríti kana
lát az eléjetálalt ételbe s nyugodt és derűs komolysággal
fogyasztja minden családtag és cseléd. A gazda külön cse
lédje, a feleség pedig kimegy a konyhára továbbvigyázni.
Máskor sincs nagy beszélgetés, most meg különösen feltűnő

a csönd. Egymás elé nem piszkálnak s még a tréfálkozó ter
mészet is megnyugszik ilyenkor. Aki gyorsan szekott enni
máskor, olyan sebességgel, hogy már gúnyosan halámozás
nak vagy még több szatírával nyelebelésnek nevezik ezt a
komikus habzsolást, még az is lecsendesedik. Komoly mér
téktartással meregeti a kanalat és harapja az új kenyeret.
Aki pedig máskor akkora lassúsággal eszik, hogy az már
nyámogás, meg kellene kalapálni a fogát, hogy gyorsabban
folyjék le nála ez a szertartás, - az viszont most gyorsít a
tempóján s nagy igyekezettel alakitja fogai ütemezését
olyan ritmussal, ahogya gazda eszik. És ez alkalommal a
nagyevőket nagyon megszólják, - mert most leülönösen
nem magáért az evés külön élvezetéért. a falási indulato
kért történik a szertartás. A falók is lecsillapulnak, falato
zókká szelídülnek. A nagybelűek is úgyeszegetnek, mint az
egyszálhurkájúalc, a gírhesek, mint a pocakosok. az ánizs
magon éllik. értéke megnő, a nagyétkűek étvágya most mér
téket tart, a szunyogoldalbordányi béres úgy merít, mint a
kövérignác gazda, a lepkekeresztcsont ja lányka. egyformán
fogyaszt behemót asztaltársával. Aki olyan sovány, mintha
eddigi életében olyan keveset fordított volna a kosztra,
amennyi"százhúsz gémből s hatvan keszegből" is kitelnék, 
az is érzi, hogy most külön gonddal kell ennie, nem félti
zsigereit és a gyomor "hivatására" most jön rá. Arra, hogy
mégsem levegőből kell azt megtölteni, se nem ánízsmaggal,
hanem igazi étellel, finnyáskodás nélkül. A maguk sovány
ságát ugyan a kevesek továbbra is szeretni fogják s olya
nok maradnak, mint a varjak - szárnyuk lesz: a lapockájuk
úgy kiáll a hátukból továbbra is, - de most mégis csak ér
zik, hogy az evésnek mégis van némi méltősága. Minden
esetre rangosabb dolog ez az egyszerű és célratörő falatozás,
mint az ő színpadíasan elnagyképűsködött finnyáskodó eJ,.
fordulása az egyszerű, de hétköznapiasságában mégiscsak
fontos tápláléktól: ez alkalommal ő is belátja! Mindenki
annyit eszik most, amennyi jár a testnek: sem többet, sem
kevesebbet. E pillanatban legtalálóbbak rájuk Arany János
sorai:

Emberem az embere, ki mikor vendégem!
Sem eszik, sem iszik túl rendes elégen;
Ami nem árt, éli, ami fölös hagyja,
Tisztes öregségben az lész neme atyja.

Erdős Jenő
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