
Lapok
egy lehetséges Jász Dekameronból

A nagy hagyományokkal rendelkező tájegységek rendszerint gazdag anek-
dotakincset halmoztak fel, amely szellemi kultúrájuk fontos részét alkotja.
Mint a folklór sajátos hajtása, az anekdotakincs bizonyára érdekes terület
a néprajztudós, a nyelvész és még több tudomány művelője számára is, de
a nem tudós olvasónak szintén rejteget értékeket. Az anekdoták ugyanis,
amellett, hogy a népi emlékezet messzi időkig visszavezethető dokumen-
tumai, az emberi kapcsolatokról, az életmódról, a nyelvről és még sok
mindenről őriznek információkat, szórakoztató olvasmányok is.

Mindezek a Jászságban tavaly meghirdetett, sikeres anekdotapályá-
zat anyagának olvasásakor merültek föl bennem. E pályamunkák, ha ma-
guk nem is minősíthetők irodalmi alkotásoknak, magukban rejtik az iro-
dalommá válás lehetőségét. Ügy nyúltam hozzájuk, mint a népmesék,
népdalok feldolgozói összegyűjtött nyersanyagukhoz: ott és annyit alakí-
tottam rajtuk, ahol és amennyit szükségesnek tartottam, hogy az esetleges-
ségekből, a szövegromlásból kiszabadítsam a feltételezhető eredetit, s egy-
úttal éljek mindazokkal az esztétikai lehetőségekkel, amelyeket az anyag
maga kínált, de a szöveg közlője nem aknázott ki.

A földolgozott rész minden szempontból rendkívül változatos, eredetét
tekintve szinte az egész Jászságot átfogja, jó száz-százhúsz évre megy
vissza az időben, s a rövid, egyetlen csattanóra épített hagyományos anek-
doták mellett hosszabb, novellisztikus darabjai is vannak.

A feldolgozáskor és az itt következő néhány írás közlésekor végső cél-
ként egy lehetséges Jász Dekameron gondolata lebegett előttem.

B. A.

Kétféle gombóc
Egy jászszentandrási gazda fukar felesége kétféle gombócot készít ebédre:
lekvárral az urának és lekvár nélkül a béresnek. A béres azonban átlát a
szitán, és ő eszi meg a lekváros gombócot.

Élt Jászszentandráson egy jómódú gazda, akinek a felesége nagyon fukar
volt, a béres hasán is spórolni akart. Egy napon elhatározta, hogy gombócot
készít, de ahogy csinálta, elgondolkozott magában.

Ugyan minek etessem meg a finom szilvalekvárt a béressel, úgy ki lesz
éhezve, hogy az üres gombócnak is örülni fog!

így aztán a gombócok felébe tett lekvárt, a másik felét meg üresen hagyta.
Eljött a dél, a gazdasszony megjelent a föld végén az ebéddel. A hőségtől

elgyötört gazda és a bérese azon nyomban abbahagyta a kapálást, mentek az
akácfához, annak a gyér árnyékát is kellemesen hűvösnek érezték már, úgy
eltikkadtak a munkában. Ittak egy-két nyeletet, hogy a torkukról leöblítsék a
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port, megmosták a kezüket a csöcsös korsó vékony vízsugara alatt, azután neki-
ültek az ebédnek.

Az első fogással nem is volt baj, bekanalazták a levest, de utána követke-
zett a gombóc, amit a gazdasszony úgy akart a tálra rakni, hogy a lekvárosak
az ura felőli oldalon, az üresek pedig a béres felé legyenek. Nagy igyekezeté-
ben azonban eltévesztette, és az ura elé jutottak az üresek. A béres nyugodtan
ette a lekváros gombócokat, a gazda azonban a második üres után gyanút
fogott, jól ismerte a feleségét. Az illendőség nem engedte, hogy átnyúljon a
másik oldalra, és a béres elől szedjen, de az üres gombócokat sem akarta mind
megenni. Két gombóc között nagyon sóhajtott hát, és fölemelte a tálat.

— Akkor volt jó világ, mikor az ilyen tálat, mint ez, hat krajcárért adták!
Tartotta néhány pillanatig, mintha szemügyre venné, hogy milyen jó tál

ez, azután visszatette, de elfordítva, hogy a lekváros gombócok most az ő olda-
lára kerüljenek.

Szedegettek tovább a tálból, hanem két-három gombóc után a béres gyanút
fogott. Fölemelte hát ő is a tálat, és azt mondta:

— Mama egy koronát is elkérnek az ilyenért! — azzal fordított egyet a
tálon, hogy megint az ő oldalára jussanak a lekváros gombócok.

A gazdát majd' szétvetette a méreg, de nem tudott mit tenni, semmi sem
jutott eszébe, amivel még egyszer fordíthatott volna a tálon.

Ingyen kávé
Egy asszony nem akar elmenni az urával a búcsúba, ezért az jurjangosan
megleckézteti.

Bathó Márton anyakönywezető Jászberényben, a Barátok templomával
szemben lakott. A templom búcsúja messze földön nevezetes esemény volt, az
egész Jászságból özönlött a nép, hogy mise után vásárlással, szórakozással töltse
az idejét.

Az egyik esztendőben, miért, miért nem, Bathó Márton felesége meg-
makacsolta magát, és kijelentette, hogy nem megy el a búcsúba. Rábeszélés,
szép szó nem használt, pedig az anyakönyvvezető igencsak értett a szavak for-
gatásához. Végül belenyugodott, hogy egyedül menjen, de azért kitalálta, hogy
mivel vegyen elégtételt az asszony makacsságáért.

Mintha valamit ottfelejtett volna, visszament a szobába, és egy papírlapra
jó nagy betűkkel kiírta a következő rigmust: „Mindenkit szívesen látok, ingyen
kávéval kínálok!" A papírt kitűzte a kapura, majd, mint aki jól végezte dolgát,
elment a búcsúba.

Az összesereglett emberek meglátták a kiírást, és tanakodtak egy kicsit,
hogy vajon nem tréfa, beugratás-e, azután az egyik bátorságot vett, és beko-
pogtatott az anyakönyvvezető házába. Köszönt illendően, azután így szólt:

— Adjon már egy kis kávét, ha meg nem sértem!
Bathóné éppen reggelizett, kávé is volt az asztalon, megkínálta hát a ven-

déget jó szívvel, de azért magában csodálkozott egy kicsit. Az ember megitta
a kávét, megköszönte, és elbúcsúzott. Ahogy kilépett a házból, többen már vár-
ták odakint:

— Tényleg adnak? Nem tréfa? — kérdezgették.



— így igaz, ahogy ki van írva — mondta az ember, és a cédulára mu-
tatott.

Több se kellett a várakozóknak, már lépett is be a következő, ő is kávét
kért. Azután jött a harmadik, a negyedik, s az ajtó előtt már összevesztek a
sorban, hogy ki legyen a következő.

Bathóné egyre furcsábbnak találta a dolgot, de nem kérdezett semmit,
hanem kiment, hogy szétnézzen. Húszméteres sor állt a kapu előtt, és még
egyre gyűlt oda a nép. Aztán meglátta a papírlapot a kapun, és mindent meg-
értett.

— Elfogyott az ingyenkávé! — mondta az embereknek, és letépte a cédu-
lát a kapuról. A sor morgolódva eloszlott, de egy-egy későnjövő, aki csak szó-
beszédből hallott az ingyen kávéról, még délután is bekopogtatott a Bathó-
portára.

Garabonciás
Magát garabonciásnak hazudó csaló rémítgeti a szentandrási tanyák lakóit,
zsarolja őket, hogy jégverést, állatvészt hoz rájuk, ha nem jizetnek neki. Egy-
szer azonban emberére akad.

Garabonciás járta a jászszentandrási tanyákat az 1911-es esztendő nyarán,
különösen gyakran fordult meg a jómódú, de nagyon hiszékeny és babonás
Terenyei Ferenc tanyáján. Először ételt, italt, majd mindkettőt követelt, sőt
utóbb annyira elszemtelenedett, hogy már valósággal ott kosztolt, és még pénzt
is kikövetelt a gazdától.

Terenyeiék féltek a megrontástól, szőlőjüket féltették a jégveréstől, álla-
taikat a vésztől, fizettek hát fogcsikorgatva, s még szólni sem mertek senkinek
a rajtuk élősködő csalóról.

Hanem a tanyán lakott egy kukás, akit Nagy Sándornak hívtak, hatalmas,
szálfatermetű ember volt. Egyre rosszabb szemmel nézte a garabonciás köve-
telőzéseit, de azért maga sem volt egészen biztos benne, hogy nincs varázs-
tudománya, ezért sokáig nem szólt. Egyszer aztán, amikor a garabonciás ismét
megjelent, és ételt meg bort követelt, nem állta meg szó nélkül:

— Ne adjon neki semmit, Ferenc bácsi! — mondta. — Eleget élősködött
már magukon!

Erre a garabonciás fölpattant az asztaltól, mert már téríttetett is magának
az ámbituson, és előbb a gazdához fordult vérben forgó szemekkel:

— Zavarja ezt el innen, ha nem akarja, hogy a jég elverje a szőlejét!
— Ne szólj bele, Sándor! — intette volna le a gazda szomorúan a kukást.

— Majd megsegít a Jóisten!
— Takarodj innen te senkiházi! — kiáltotta a garabonciás rettentően for-

gó, kimeredt szemmel. — Rád hozom a dögvészt, tyúktojásnyi jéggel veretlek
agyon!

Bal kézzel keresztet vetett rá, köpködött felé, amivel aztán végképp
megharagította Nagy Sándort.

A kukás elkapta, adott neki egy nagy pofont, aztán körülkémlelt, hogy
borul-e már, jön-e a felhő, de annak híre, hamva sem volt. Erre aztán újabb
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pofonok következtek számlálatlanul, annyira, hogy a garabonciás a végén
futásra vette a dolgot.

Terenyei Ferenc és a felesége még sokáig rettegett a bosszújától, mondo-
gatták Nagy Sándornak, hogy kár volt összeakaszkodni vele, de annak nyomát
se látták többet a szentandrási határban.

A sintér és a nagykutyák
Egy ember beküldi a sintért a községháza udvarára azzal, hogy sok nagykutyát
látott arra. A sintér éppen az elöljáróság tagjaival találkozik.

Ádám Balázs, akinek egy kis téglagyára volt Jászapátin, egyszer szokásos
napi sétáját végezte a Hevesi úton, amikor összetalálkozott Bárány Gáborral,
a sintérrel.

— Hová mégy, Gábor? — kérdezte.
— Megyek árnyékszéket pucolni, meg fogdosom összefelé a kóbor kutyá-

kat, nemzetes úr — felelte a sintér.
— No, ide hallgass! Menj be a községháza udvarára, láttam ott az előbb

hat nagykutyát, elég disznóság, hogy szabadon járkálhatnak, fogd csak össze
őket!

Bárány Gábor megköszönte a tanácsot, és néhány perc múlva bevonult a
községháza udvarára, kezében a dróthurokkal. Ott először is a belrendőrrel
akadt össze, aki megkérdezte tőle:

— Mit akarsz itt, te Gábor?
— Hát jöttem a nagykutyákat összefogdosni. Ádám nemzetes úr mondta,

hogy van vagy hat, csak úgy szabadon járkálnak.
Ott ültek az elöljáróság tagjai, éppen hatan, a községháza tornácán, amit

a népnyelv közönségesen csak szakállszárítónak nevezett, meghallották a Bá-
rány Gábor szavait, azonnal értették, miről van szó, hanem a sintér igencsak
csodálkozott, hogy a kutyák olyan gyorsan eltűntek a környékről, ő már egyet
sem talált.

Hosszú várakozás
Vásárra igyekezvén egy gazda bemegy a szomszédjához, aki megígéri, hogy
vele megy, csak várjon. Csupán azt nem mondja, hogy mikor szándékozik
menni...

Kemény, hideg, havas tél volt, amikor egyszer hajnalban a jászszentandrási
Faragó Lajos gyalog igyekezett egyedül a jászdózsai vásárra. Ütja Guba Mátyás
tanyája mellett vezetett el, s odaérve látta, hogy Gubáék már fenn vannak,
égett a mécses az istállóban.

Benézek hozzájuk egy kis időre — gondolta magában —, megmelegszem,
mielőtt megvesz az isten hidege.
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Abban is reménykedett, hogy talán egy-két pohár bor is kerül majd az
asztalra, s nem számított rosszul. Egy lopónyi bor elfogyott már a konyhában,
mikor Faragó Lajos megkérdezte:

— Nem jön kend véletlenül a vásárba?
— Megyek én — mondta nagy nyugodtan Guba Mátyás, azzal otthagyta

a vendéget, és bement a szobába.
Faragó Lajos megörült, hogy nem kell egyedül mennie a hajnali dermesztő

hidegben Dózsáig, várt hát türelmesen, hogy majd csak elkészül Guba Mátyás,
de hiába teltek a negyedórák, a gazda nem került elő.

Egy jó óra elmúltával nem bírta tovább a várakozást, benyitott a szobába,
hogy megnézze, mit csinál a gazda, s hogy megsürgesse. A lecsavart petróleum-
lámpa derengő fényénél látta, hogy Guba Mátyás békésen fekszik az asszony
mellett.

— Hát nem jön kend? — kérdezte ingerülten.
— Megyek én — válaszolta a gazda teljes nyugalommal —, de nem most,

hanem a tavaszon, ha már nem lesz ilyen hideg.
Faragó Lajos nagyot káromkodott, becsapta maga mögött az ajtót, és

egyedül folytatta az utat Dózsára.

A zenebarátok bankettje
Az asszonyok Jászkiséren megszervezik a zenebarátok körét. Az első összejöve-
telen azonban furcsa beszéd hangzik el...

A nagy gazdasági válság idején rossz világ járt a jászkiséri muzsikus
cigányokra. Kevesebb volt a bál, kevesebb a lakodalom, s ami volt, azon is
csekély a fizetség.

Egyszer az egyik prímás kitalálta, hogy meg kellene alakítani Jászkiséren
a zenebarátok körét, amelyben rendszeresen tartanának összejöveteleket, per-
sze zenével, és ebből mindig csurranna-cseppenne egy kis pénz.

Sorra járták az úri kaszinó tagjait, tetszett is az ötlet mindenkinek, csak
éppen tenni nem akart senki a kör megalakítása érdekében. Nagyon úgy nézett
ki, hogy a dologból semmi sem lesz.

Sajnálták a cigányok az elveszett pénzt meg az elveszett vacsorákat, sok-
szor megtárgyalták, mit lehetne tenni, s végül a prímásnak újabb jó ötlete
támadt:

— Ha az emberek nem mozdulnak, megkeressük az asszonyokat! Majd ők
megalakítják a zenebarátok körét.

Jól számítottak, az asszonyok ráértek, meg szerették az összejöveteleket,
egy-két hét alatt megszervezték az egyesületet, és a férfiakat rávették, hogy
belépjenek.

Az első összejövetelt a kaszinóban tartották, s minden úgy ment, ahogy
elképzelték: szép cigányzene, jó vacsora mellett töltötték az időt az egyesület
tagjai, jól érezték magukat, a cigányok meg pláne örültek: teli volt a hasuk
és jó fizetség várt rájuk.

Élt akkoriban Jászkiséren egy Mocsy Bálint nevű idősebb ember, aki
nevezetes volt a jó kedélyéről, társaság nemigen jött össze nélküle, most is ott
volt az egyesület elnökségében.
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A vacsora vége táján, amikor már megivott néhány pohár bort, s a han-
gulat egyébként is kezdett emelkedni, Mocsy Bálint megkocogtatta a poharát,
ami azt jelentette, hogy csend legyen, mert beszélni szeretne. El is csendesed-
tek a vacsorázok, és innen is, onnan is kiáltották1

— Halljuk, halljuk!
— Tisztelt jelenlevők! — állt fel Mocsy Bálint. — Ezt a pohár bort höl-

gyeink egészségére szeretném üríteni. Ugyanis nekik köszönhetjük, hogy meg-
alakult ez az egyesület községünkben a zenekultúra ápolására. Meg kell hajolni
a hölgyek eme tette előtt! — Mert — emelte föl a kezét a szónok —, amit a
férfiak nem tudtak felállítani, azt az asszonyok vették a kezükbe, s addig nem
nyugodtak, amíg föl nem állították!

Nagy nevetés támadt a szavai nyomán, alig akart lecsillapulni. De igazán
akkor tört ki a hahota, amikor Mocsy Bálint ártatlan képpel odafordult az
asztalszomszédjához, és fennhangon így szólt:

— Ugyan árulja már el, mit nevetnek, hiszen nem mondtam én semmi
rosszat.

A pálinka mérve jó
A fináncok pálinkamérésen kapják Szera nénit, s mivel tagadni nem lehet,
legalább egy tréfás mondással enyhít a helyzet komolyságán.

Jászszentandráson, a tadrai határrészen élt egy idős asszony, akit Agócs
Szerénnek hívtak, de a tanyaiak között csak Szera néniként volt nevezetes.
Sokan ismerték, különösen azok, akik nem vetették meg az italt. Szera néni
ugyanis bögrecsárdát tartott fenn, vagy egyszerűbben fogalmazva zugitalmérő
volt. Sose fogyott ki a pincéjéből sem a bor, sem a pálinka, pedig igencsak
sűrűn fölkereste egy-két (három-négy) pohár italra a környék ivós férfinépe,
amelynek körében igen népszerű volt.

Nem így azonban az asszonyok között, akik, ha férjük később talált haza-
térni a szokásos időpontnál, netán még dülöngélt is egy kicsit, azonnal így
kezdtek pörlekedni:

— Tán már megint Szeránál voltál? Az etetést meg rám hagytad...
Egyszer az egyik menyecske úgy megharagudott, hogy följelentette Szera

nénit a fináncoknál, akik ki is mentek a bögrecsárdába, de olyan ügyesen lep-
ték meg az öregasszonyt, hogy tagadni sem lehetett, a legteljesebb tettenérés
történt.

— Hát most nagy baj van, Szera néni! — kezdte a finánc.
— Micsoda, kedveském? — kérdezte hízelkedve az öregasszony.
— Az a baj, hogy maga méri a pálinkát!
— Jaj, édesem — felelte Szera néni — hát mérés nélkül nem adhatom,

mert akkor vagy a vendég csapódna be, vagy én!

BISTEY ANDRÁS
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