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Mit ettek az árokszállási gyerekek?

Mióta Jászárokszálláson élek, mindig figyelemmel kísérhettem az emberek táp-
lálkozását. A családlátogatások alkalmával észlelt dolgok mindig elősegítették
nevelői munkámat. Volt olyan időszak, amikor rendszeresen kikérdeztem a
gyerekeket, hogy mit ettek otthon. A kubikus negyedben, az Alszögben taní-
tottam. Bizony szomorú volt a kérdésemre adott felelet a negyvenes évek
elején.

Legtöbb gyereket egy kis karéj kenyérrel bocsátották el az iskolába. Kevés
olyan gyerek volt, aki tejet is kapott mellé. Délben se sokkal volt bőségesebb
a táplálkozás. Nagy Alajosné 82 éves mondta: „Szegény embereknél az asszony
feltette a babot. Egy kis csutkóval rakott tüzet a masinába', piritott egy kis
lisztet, zsír nélkü', feleresztette egy kis vízzel, kis ecettel megízesítette, oszt
azt ette a család".

„Aki a kapát bírta, az má' elát (elállt) napszámba', ha csak lehetett. A
napszámosok nem kaptak ételt, maguk vitték, ami vót. Fehér vászonzacskóba
tették a kenyeret, 1—2 tojást megfőzve. Ha a felesége megsütötte egy kis zsí-
rocskán, akkor azt begrébe tette. Ősszel a gondos feleség a kukoricafosztásból
válogatott szép fehér és széles leveleket. Ezzel kötötte le a begrét. Ha legyúrt
egy kis túrót keserűtúrónak, azt is begrébe' hordták ki a napszámosok. Erre
jót lehett inni, mindjárt jobban tűrt a munkás. Vereshagymát is majd mindenki
tett a tarisznyájába, de szalonna nem mindenkinél volt! Ezt ette a napszámos
früstökre is, déli harangszókor is.

Estére otthon a felesége főtt ételre várta. Éhesek voltak már nagyon, de
a gyerekek is. Pirított leves, vagy nokedli leves volt, mert a nokedlibe nem
kellett tojás! Észt ették előre, aztán a gazdasszony olajat tett fel a palacsinta-
sütőbe, ászt felforrósította, a kenyeret megforgatta benne, ez vót a másik féle!
Nem vót még bundáskenyér akkor!" — így emlékezik Nagy Alajosné.

„Pergelt leves is gyakran vót. Megpirítottunk egy fej vereshagymát egy
kis zsíron, színes paprikát is tettünk rá, felengettük vízzel, zőccségét is tettünk
bele, ha vót, ha nem, akkor egy kis zőggyit kőttünk össze fehír cérnával, oszt
felfősztük. Asztán szitkán átszűrtük, a vereshagymát a szitkába' hagytuk, a
zőccségét visszatettük a levesbe, újra felforraltuk. Kockatésztát, csíkot, vagy
lebbencset főztünk bele. Egy tojást kétsztrre hasznátunk el, mert nem telt egy
tojás eccerre!"

„Amikor még a krajcáros világ vót, 70—80 krajcár vót a napszám, akkor
egy fél kenyeret vettek, sok azon kapá't egész nap, vereshagymát szegdelt hozzá,
meg vizet itt rá!"

Móczár Ferencné a háború alatt egy üveg szederteát vitt magával, azon
kapált egész nap a váltott fődön, napszámban.



Ulaki Ignácné, Kovács Márcel, mikor kislibapásztor volt, — édesanyja úgy
kötötte meg az egyezséget a nagygazdánéval, hogy háromszor kap enni napjá-
ban. Valóban adtíak is neki háromszor, de reggelre is, délre is csak aludtejet,
még estére is azt tettek elébe egy karéj kenyérrel. „Ráhúztam a fazekaskaróra
a tejesfazekat a tejjel együtt, úgy, hogy a fazék teteje is kijukatt! Hm, hm.
Mindég csak aluttej, nem leszek én itt libapásztor, jobb az anyám pergelt le-
vese. Hazaszöktem.

A kubikus, napszámos igyekszik, amikor az idő kinyílik, bojtárnak a fiú-
gyermeket, libapásztornak elszegődtetni a leánygyermeket, hogy kevesebb le-
gyen otthon az éhes száj. A szegődtetéskor szó került pénzen kívül a malackára,
a kocsi szalmára is. A malacot a konyha körül nevelgették, konyhamalac lett
belőle, a szalma is becses volt, mert télen volt mivel fűteni, már egy kis csucs-
kót kellett kiverni a kukoricaföldön a lángoló szalmához.

Nagy Alajosnénak az ura furikos, azaz kubikus volt. „Nagy volt abban az
időben a munkanélküliség. Mikor elindultak Pestre munkát keresni, felmál-
háztak. Talyigába rakták az ásót, lapátot, csákányt, rissz-rossz bundát, — ha
vót —, itthonról elvitt jófurmány minden ennivalót. Még én biztattam, hogy
mink majdcsak elleszünk valahogy! Mink kézimunkázgattunk fillérekért, meg
mosni, takarítani jártunk. Ott kosztot is kaptunk, meg haza is vihettünk. Ma-
liska Károly iskola igazgatónak a felesége a fonott kosaramba rakta az ebédet
a beteg kisjányomnak, az bőséges volt, még a vacsoránk is meglett belüle."

A sovány keresetet úgy kellett beosztani, hogy egy kis kenyérke is legyen,
meg egy kis zsír is, meg tűzrevaló is. Nyáron csak hulladékkal tüzeltek. Ha fát
vettek, csak néhány kilót lehetett venni, többre nem telt. A hentesnél meg kol-
bászzsirt vásároltak a főzéshez, mert az olcsóbb volt, és akkor paprikáért se
kellett szalajtani a lánykát a boltba. Télen, ha nem volt munka, a szegény csa-
ládfőnek be kellett alázatoskodni a nagy gazdához, hogy 50 kg búzát vagy pár
pengőcskét könyörögjön újig vagy munkábaállásig.

A kubikus reggelije a munkán rendszerint száraz étel volt, ami kenyér-
szalonnából, de igen gyakran kenyér-vereshagymából állott. Az ebéd sem adott
változatosságot.

A kubikus költő, Petró László így ír erről:

Megkondulnak délre a harangok,
Tarisznyámhoz én is elballagok.
Megmosogatom a kérges tenyerem,
Előveszem vereshagymám, kenyerem . . .

A napi fáradtságos munka után főztek. Bizony sok közülük először elvetette
magát a földön és egy kicsit szusszantott, azután fogott a főzéshez. Néha bent
a tűzhelyen, — ha ilyen volt, vagy fértek — de legtöbbször kint a bográcsban
főztek. Ha új bográcsot vettek, azt előbb kiégették. Ez pedig úgy történt, hogy
a szolgafára felakasztották, aztán tüzet raktak alája. Belemetéltek olyan 10 det-
kányi szalonnát. Akkor addig tüzeltek alá, míg a szalonna meg nem gyúladt.
Mikor a lángja elaludt a szalonnazsírnak, levették a bográcsot és kimosták, az
ilyen kiégetett bogrács nem rozsdásodott meg.

Ha valakinek nem volt jó szolgafája, megtette az ásónyél is. Az ásót bele-
szúrták ferdén a földbe, a másik végére akasztották a bográcsot.
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A kubikus étele a paprikáskrumpli, a tarhonya, a lebbencs. A tarhonyát,
a lebbencset az asszony otthon készítette és fehér vászonzacskóba tette. A mun-
kahelyen a kubikus a bográcsba bele vagdalta a szalonnát. Ha kisült nagyjából
a zsírja, vereshagymát, majd paprikát tett bele, azután a tarhonyát. Ha jobbra
futotta, akkor egy-egy kis darab kolbászt is vagdalt bele a paprikáskrumpliba.
Ilyenkor már felséges volt a vacsora!

Győri János bácsi mondta, hogy a két háború között, ha felmentek Pestre,
nem mindig akadt munka. Ilyenkor pár fillérért vettek írót a csarnokban, mert
többre nem tellett.

Bizony nemcsak egyhangú, hanem nyomorúságos is volt az ételük, az éle.-
tük. Ha hazajöttek a feleségeik nemcsak vigasztaló szóval, hanem meleg bab-
levessel fogadta őket. Ha a kézimunkázással valami keveset keresett, akkor
lisztet vett és száraztésztát is főzött a hazatérő urának.

Szólás-mondás is járta, ha valamelyik legény gyengécske volt. így tréfál-
koztak vele:

„Kevés lebbencset ettél Lojzi! Még egy féltalicska fődet se tudsz áttolni a
járón!"

A nagyobbacska lány már szolgálónak szegődött el. Ha szerencséje volt,
akkor olyan helyre került, ahol egyformát evett a szolgáló a gazdájaival. Szabó
Margit (Nagy Alajosné) is ilyen helyre került. Itt evett először életében reg-
gelre kávét. Igaz, hogy melléje kis karaj kenyeret kapott. Nyáron meg tej vál-
totta fel a kávét.

Édesanyja Kozma Anna, már nem olyan jó helyre akadt annak idején. Ö
Móczár Andornál szolgált. A nemzetes asszony a főtt marhahúst a kutyának
küldte ki. „Anyám nem a kutyának, hanem a favágónak adta. Az meg haza-
vitte. Otthon a felesége hagymára vetette. így jobban éltek", mondta Margit
néni.

„A pörköltből a nemzetes asszony nem akart adni anyámnak, de a lánya
mindig megsajnálta anyámat!"

A mezőgazdasági cselédek a gazdáknál már valamivel jobb ellátásban része-
sültek, hiszen szükség volt arra, hogy jó erőben legyenek, jobban bírják a mun-
kát. Általában a gazda asztalánál ettek. Általában háromszor étkeztek, früs-
tökre, délre és naplementre, vagy amikor el volt a végzés, vagyis mikor egy-
fajta munkával végeztek. Pl.: kaszáltak vagy petrencéztek, vagy már ellátták
az állatokat. A bojtárok jobb gazdánál uzsonnára kenyeret meg sajtot is kap-
tak, vagy nyáron a kenyér mellé szilvát, vagy egy szelet dinnyét. Bakos Jánosné
annakidején marokverő volt Kasza Alajosnál. Uzsonnára 1—1 karéj kenyeret
kaptak, meg szilvát. A kaszásoknak már nem adtak ott sem, ők csak háromszor
kaptak enni.

A kisgazdák táplálkozása dúsabb volt, azonban az étrendjük eléggé egy-
hangú. Kevés gyümölcsöt fogyasztanak, ha mégis esznek, akkor kenyérrel eszik,
s mást nem esznek abban az esetben. Főzeléket csak a felszabadulás óta főz-
nek némely helyen. Inkább csak mártásokat fogyasztanak, de azt is ritkán. A
húst is legtöbbször levesbe főzik, s utána a főtt húst másodiknak eszik. Ha
vasárnap friss disznóhúst vagy csirkét főznek, ebből pörköltet készítenek. Jász-
ételnek tartják és szeretik a birg eper keltet. Ma sincs lakodalom birge nélkül.
Azt tartják, azért olyan felséges, mert minden része belekerül a bográcsba.
Persze az a bogrács nem olyan kicsi, mint az eljáró kubikusé, hanem jóval na-
gyobb, körülbelül 30—35 literes.



A nagy gazdák asszonyai már nagyobb konyhát vittek. Több állatot tartot-
tak. Tejjel, tojással el voltak látva, így jobban élhettek. Már nemcsak bojtárt,
hanem nagy bérest is tartottak. Azonkívül a családtagok együtt maradtak, nagy
családot alkottak, így nagy konyhát kellett vinni. Aratáskor, kaszáláskor né-
melyik úgy fogadta az aratót, kaszást, hogy élelemmel is ellátta. Különösen a
jó aratót becsülték, a jó helyre ők is számítottak. A megegyezés sokszor már
előző évben megtörtént: „Oszt jövőre is megmarattok úgy-e Lojzi fiam?"

„Meg, Balázs bátyám, ha maga is úgy akarja."
Az ilyen háznál nagy fazékkal főztek, több kenyeret sütöttek. Mindig két

féle volt ebédre. Kedden, csütörtökön húst főztek, — disznó holmiból — szer-
dán, pénteken száraz tésztát főztek. Volt olyan ház, ahol hétfőn is, de akkor
pénteken palacsintát sütöttek vagy kőttésztát. Szombaton tejbekását főztek,
vagy paprikáskompért. Leves is változatos volt már. De a hét meghatározott
napjára általában mindig ugyanazt a levest főzték. PL: hétfőn nagyhaluska
levest, kedden, csütörtökön húslevest, szerdán krumplilevest, pénteken bable-
vest, szombaton lebbencs- vagy tarhonyalevest. Idősebb asszonyok, — így id.
Faragó Jánosné is, holtáig csak a hússal készült leveseket hívták levesnek. A
többi csak lé volt; bablé, kompérié. Vasárnap galambot, csirkét vagy nyulat
vágtak. Levesnek feltették, húsát pörköltnek készítették el, nokedlit csináltak
hozzá. Hét közben csak akkor vágtak aprójószágot, ha ünnep volt, vagy vendég
volt a háznál. Pénteken sok helyen nem főztek zsírral, hanem csak vajjal vagy
tejfellel, tejjel habartak rá az ételre. Vajjal rázták el a száraztészát is.

Vasárnap rétest vagy lepényt, pitét sütöttek. Aratáskor, nagy munka ide-
jén hét közben is. No, meg kenyér sütés előtti napon, mert akkor szebben sült
a kenyér, nem volt olyan kihűlt a kemence. Ilyenkor krumplis pogácsa volt
a nagyon kapós, télen meg a görhe, krumplis lepény.

Télen száraz bab, száraz borsó volt jobban, nyáron pedig meggy, alma,
szilvamártás, főzeléknek csak a tököt ismerték.

A száraz tésztát is sokféleképpen ízesítették. Mákot, diót, túrót, sajtot,
grízt, kenyérmorzsát, lekvárt, káposztát használtak. Kedvelt volt a krumplis,
lekváros derellye és a lekváros, szilvás gombóc is. Gancát csak elvétve főztek,
azt inkább szegényebb helyen ették.

A szegényebb helyen a főző- és tárolóedények is jóval kisebbek voltak. A
tejes fazék 1—2 literes, a tejfeles szilke meg csak V2 literes, amibe sokszor csak
V2 verdung tejfelt mérettek, mert többre nem futotta, akármilyen nagy volt
a család. Egy verdung 2 dl. Még az ötvenes években a tejpiacon is verdunggal
mérték a tejfelt. Most is úgy mondják a poharas tejfelre, hogy egy verdung.

A községekben a plébánián, a tanítóknál, tanároknál, orvosoknál és né-
hány nagyobb birtokos családoknál változatosabb volt a táplálkozás. Reggelire
tejet, tejeskávét, kalácsot, perecet ettek, a 30-as évektől péksüteményt is. Sok
helyen már sajtot is fogyasztottak, — a tehén- és juhsajtot szerették.

Ebédre már marhahúsból is készítettek levest. A borjúhúst pörköltnek csi-
nálták, de rántották is. A sült és rántott hús mellé már krumplipürét, céklái
ettek. A vadnyulat pácolva is készítették. A fácánt leginkább levesnek, meg
a foglyot is, mert kitűnő volt a levese. Ha kövér volt, akkor meg is sütötték.
Uzsonnára kávé, pogácsa volt. Vacsorára pörkölt, de sok helyen megették, ami
délről maradt. Vagy tejeskávét fogyasztottak kaláccsal, vajjal. Ugyancsak
ilyen házaknál, meg a jegyzőéknél ettek tortát, nemcsak kelt, hanem gyúrt sü-
teményeket is. Nagy Alajosné Maliska Károly igazgatóéknál evett először töl-
tött csirkét, meg krumplis rétes. Dicsekedett is a szomszédjának:
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..Pannikám, vegye' belüle, kóstold meg, hogy milyen az a krumplisrétes!
„Párokján, (plébánián) sokszor volt pénteken vacsorára sült krumpli vaj

jal vagy olajjal, meg melléje teát ittak."
Sok helyen a gazdaasszony megtanította a szolgálót is főzni. Meg is tanul-

ták, de otthon csak kevés számú ételt készíthettek a szegényes körülményeik
miatt. Inkább arra törekedtek, hogy az étel ízletes legyen.

Nagy Alajosné közölte, hogy a plébánián az esperes szakácskönyvet is ho-
zatott a testvérnénjének. Az egy darabig abból is főzött, pedig addig is ízlete-
sen, de parasztosan főzött, mert Jászdózsáról valók voltak. „Utóbb a káplánok
egyenként odmentek az esperes nénjéhez és azt mondták: Mink úgy szeret-
nénk, ha úgy főznének,, mint régen, mert így éhezünk. — A lelkiatyának se tet-
szett a szakácskönyvbül való étel, csak nem merte mondani!"

Az iparosok és kisebb boltosok is szegények voltak, nem valami jól éltek,
csak a 3—5 holdas gazdákéhoz hasonlóan, míg a nagy kereskedők az urakat
utánozták. (Nagy Alajosné)

Jászárokszálláson az elmúlt században és az 1920—30-as évekig partyikus
kódusok vótak, mondta kb. 15 évvel ezelőtt Faragó Sándor, aki életében a jász-
hagyományok legjobb tudója volt. Ezek száma 6—8 volt. A nyakukban egy
réztáblát hordtak, melyen Á. V. kezdűbetük jelezték, hogy olyan árokszállási
városi koldus a viselője, aki szerdán és szombaton mehetett a házakhoz, 1—2
imádság fejében alamizsnát kapott.

Koldusbíró is volt, akinek tekintélye volt a partyikus koldusok között, de
tartottak tőle a kontárkódusok is. Az utolsó koldusbírót még magam is ismer-
tem, ha nem szerdai, szombati nap volt, meg halottakért való mise sem volt,
akkor kosárfonással pótolta az adományokat. A gyászolók a mise végeztével
pénzadományt osztottak a kórus alatt üldögélő kóduskáknak. Kis István kol-
dusbíró az Alszögben lakott, 3 gyermekét iskolába is járatta.

Faragó Sándor elbeszélése szerint két partyikus koldus élt a községben,
akit mindenki ismert. Satyerkának hívták az egyiket, igazi nevén nem szólí-
totta senki. Halkan, csendben imádkozott. Jakab nevű élelmesebb volt. Rongy-
ból púpott is rakott magának, hogy nagyobb részvétet keltsen. Az imádságot
is elnaggyázta.

„Siess, Satyerka, má' a harmagyik házná' kéne járni!"
A következő történetet is Faragó Sándortól hallottam: Az egyik Nagy-

utcai háznál nagyon ugatta a kutya Jakabot. Aggodalmasan pislogott a kutya
felé, s így lényegesen rövidebbre fogta az imádságot: Üdvözlégy Mária, Úr
vagyon veled, áldott a Jézus . . . asszonyunk Szűz Mária . . . ereggy az anyád
p . . . ba . . . (ez már a kutyának szólt, s a botjával feléje is vágott Jakab).

Másik adatközlő, Pethes József né közölte: Édesanyám, Csikós Jánosné bú-
csú alkalmával mindig sütött koldus-cipót. Nálunk Kun János bácsi járt. Sok
gyereke volt. Ételt is kapott, cipót is. Kis Imre bácsi is hozta a tarisznyát,
még névnapon is. Olajat is kapott, meg az állottabb zsírt is neki adta édes-
anyám, örült neki nagyon. Nem csak neki, Kun János bácsinak is volt ta-
risznyája. Édesanyám 1—1 fakanál, (liszteskanál), dercét adott bele. A dercé-
nek azt a barna lisztet nevezték akkoriban, amit a korpa és kenyérliszt között
őröltek a malomban.

Kun János és Kis Imre már nem partyikus koldus volt. Tukacs Margit sem,
aki a Jókai utcában lakott. Ez utóbbi a szentkúti búcsúra is eljárt, ahol nemcsak
pénzadományt, hanem kalácsot és süteményt is kapott. Itthon belerakta szépen
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sorjában, és fajtája szerint a hurkamosó teknőbe és a szomszéd gyerekeket
kínálgatta.

Pethes Józsefné is részesült belőle.
Rankasz Józsefné Tóth P. Amál is elmondta, hogy Jakab is szerette a gye-

rekeket megajándékozni. Mikor hazafelé jött Szentkútról, mint kislányok, már
bandástul elébe mentek, még a kápolnán, a Berken is túl, úgy várták. Mikor
odaért Jakab, kiborította a tarisznyából a mindenfajta, dirib-darab kalácsot,
süteményt a zöld gyepre.

„Mink ott álltunk körülötte, sorba, oszt mindegyikünknek adott belüle.
Mink meg is ettük, pedig bizony piszkos kézzel adogatta nekünk, de jó szívvel,
így részesültünk mink is belüle!"

A felszabadulásig a vallás által előírt kívánalmak is erősen tükröztek. A
katholikus vallásúak általában megtartották a pénteket, a karácsony böjtjét,
a nagypénteket és a hamvazószerdát, a vigiliákat. Olyankor nem ettek húst,
szalonnát. Korácsony böjtjén és nagypénteken nem reggeliztek. Böjtben negy-
veneltek. Ilyenkor csak kenyeret ettek, vizet ittak. (Rács Józsefné.)

Az újhitűek, a szombatot tartották, azért szombatosoknak is nevezték őket
a faluban. Szombaton csak egyszer ettek, akkor is csak hústalan ételt. Legin-
kább tejet, vajat, tojást fogyasztottak. Egyik nap főtt ételt ettek, a másik nap
nem főztek. Ilyen újhitű volt a Dósa Géza anyja a Rákóczi utcában.

így énekelték:

„Mert a szombat Szűz Mária napja,
Boldog ember, aki azt megtartja."

Zsidó helyen nem ették meg a disznóhúst, csak a kacsát, libát főképpen —
meg a csirkét is. Ételek készítéséhez is libazsírt használtak, azzal is sütöttek.
Szeptemberben, hosszúnapkor egész nap nem ettek, csak imádkoztak, meg a
birsalmát szagolgatták, mert nagyon éhesek voltak. Este laskát ettek kenyér
helyett. A laskát le is forrázták. Zsidóétel volt a sólet is. A babba libahúst
főztek bele. Olyan sűrűre készítették, hogy szinte villával lehetett enni. (Móczár
Ferencné.)

A libát, kacsát, csirkét a sakter vágta le, aki a zsidó templom mellett lakott,
a mai Nyár utcában állt a zsidó templom, meg a sakter háza is. Ma már nincs
meg. (Fenti részleteket a szerző Népi táplálkozás Jászárokszálláson című díj-
nyertes pályamunkájából vettük.)
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