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Pethő Mária

Jánoshida népi találkozása
Jánoshida lakossága kezdetben

egész-, fél- és negyedtelkes jobbá-
gyokból, valamint házas zsellérekből
állt. 1828-tól a község lakosságának
felét zsellérek alkotják. A földeken bú-
zát, árpát és kétszerest termeltek a 16.
században. A 18. században pedig bú-
zát, árpát, zabot és kukoricát takarítot-
tak be. A Zagyva kiöntési területei és
ágai alkalmassá tették a falut a szarvas-
marha, a juh és a ló tenyésztésére.
Sokan foglalkoztak sertéshízlalással is.
A szegényebbek először kecskét tartot-
tak. Baromfiak (csirke, kacsa, liba)
minden háznál voltak.

Az idénymunkások az urasági föl-
dekre jártak aratni, kapálni, csépelni és
cukorrépát szedni. Az I. világháborút
követően summások érkeztek a köz-
ségbe Felvidékről, Mezőkövesdről,
Méráról és Boconádról.

A falu évi búcsúja Szent Jánoskor,
június 20-án van. A katolikus lakosság
ma is elzarándokol Egerbe és Mátrave-
rebélyre.

A gyűjtögetés a lakosság nagy ré-
szénél csak mint kiegészítő táplálkozá-
si forrás szerepelt. Ősszel csipkelek-
várt főztek. A fagycsípte kökényt meg-
aszalták. A bodza virágából szörpöt
készítettek. A gombát nem sokra érté-
kelték. A szegfűgombát levesnek meg-
főzve, a többit tejfelesen vagy pörköl-
tösen fogyasztották.

Apróvadakból és vadszámyasokból
előállított étel csak a gazdagok asztalá-
ra került. Legfinomabbnak a fogolyból
főzött levest tartották. A legelterjed-
tebb ízesítési mód a dugdosás (szalon-
nával való spékelés) volt. A nyúlpör-
költet a tetejére tett, karikára vágott
krumplival tálalták.

A Zagyvában található gazdag for-
rás ellenére a község lakói semmibe
vették a halat. így elkészítési módjai
sem térnek el az általánosan ismert
recepturaktól.

A tartósítási módok vizsgálatánál
sem találtunk különösebben említésre
méltót. A főzendő szilvalekvár elejét
ciberének hívják, ami palóc hatásra
utal.

Ugyancsak palóc eredetre vezethető
vissza, hogy a tehén első tejét pecctej-
nek, pöcctejnek hívják. Belőle peccpi-
tét sütöttek, melynek elfogyasztásához
- szokás szerint - meghívtak a szom-
szédban lakó gyerekeket.

A savóból készült leves, a csóréle-
ves fogyasztása, illetve a neve is a
palócokkal való rokonságra utal. Igen
elterjedt étel volt, ma is fogyasztják az
érett túrót.

A tejből gyártott sajtot gomolyának
nevezték. A vaj kisütésekor visszama-
radt írós részt, a vajajját böjtben főzés-
re használták, máskor kenyérre kenve
ették.

A kenyérsütés alapanyaga a búza-
liszt volt, melyhez mindig tettek főtt
burgonyát is. A községben háromféle
erjesztőanyagot használtak: a párt, a
morzsoltkát és a magkovászt vagy ke-
nyérmagot. Ezt a tényt a falu földrajzi
elhelyezkedése és lakosságának erede-
te magyarázza. A pár Szolnok környé-
kén, a Nagykunságban és a Tiszazug-
ban (kivéve Csépa) volt elterjedve.

A magkovász pedig észak-magyar-
országi eredetű. Jánoshidán ez utóbbi
bírt nagyobb szereppel. Alapja az
anyakovász, melyet a dagasztott és ke-
lesztett tésztából vettek el. Cipóhoz
hasonló alakúra formázták és megszá-
rították. Kenyérsütés előtt beáztatták és
élesztővel szaporították. Lapockával
felverve nyerték a kovásztételt. A két-
szeri kovászolás (kora délután kisko-
vász, este nagykovász vagy anyako-
vász) nem ismert a Jászságban. János-
hidán kívül a palóc eredetű Csépán és a
Hont megyéből települt Vezseny köz-
ségben alkalmazták. Ugyancsak palóc
eredetre utal az a tény, hogy a megsült
kenyér kiforrott részét domónak hívják
ma is. „Szép domós, rózsája van neki"
- mondják a szépen sült kenyérre. Ke-
nyérsütéskor négy szakajtó lisztből 4
db 4-5 kilogrammos kenyér és 1 db
cipó lett. Általában 4-5 kilogrammos
kenyereket sütöttek, de mikor bejöttek
az oroszok, és tarisznyázni kellett a
férfiaknak, 7-8 kilogrammosak készül-
tek a kemencében.

Kenyértészta alapanyagot tartal-
maztak a cipó, a zsíros és tejfölös
lángos vagy lángelőtt lepény, a vakaró,
a mákos guba, a kolduscipó és a perec.
A tejfölös lángos akkor volt finom, ha
kisült belőle a vaj. Az 1-2 kg-os kol-
duscipókat a szegényeknek osztották
szét Mindenszentekkor. A perecet egy
szálból sodorták; ma is szétdobálják
lakodalmakkor.

Disznóvágáskor kora hajnalban a
böllért és a segítőket pálinkával kínál-
ták. A reggelire kb. 10 órakor került
son sült hús, sült vér, tokaszalonna
sütve, esetleg sült máj. Ebéd nincs,
hiszen annyi a munka. Vacsorára régen
köménymagos levest vagy orjalevest
hordtak körbe; ma csontlevest vagy
húslevest csigával. Ezt követi a főtt hús
uborkával vagy csalamádéval, majd
hurka és kolbász. Vacsora után régeb-
ben zsíros pogácsát, ma inkább része-
ges pogácsát kínálnak a munkában el-
fáradtaknak. A kolbász mellett májas
és véres hurkát töltöttek. Ha elfogyott a
vékonybél, a hurkát a csípőbélbe, pál-
anyjába rakták. Májas hurkatölteléket
tartalmazott, illetve tartalmaz a diderke
és a pucor. A diderke vagy dederke
ismert Szolnok és Békés megyében is.
Valószínűleg szlovák eredetű. A fá-
tyolzsírt vagy menyasszonyi fátylat
megabálják, majd megtöltik, kerekre
formázzák, végül kissé meglapítják. A
pucor a sertés gyomra, melybe ezen a
vidéken májas hurkatöltelék kerül.

Az étkezések rendje hasonló az Al-
földön elterjedthez: az évszakok válta-
kozása és a paraszti munkarend hatá-
rozta meg idejét és rendjét A húsevő
napok vagy legényjáró napok is azono-
sak a hazánkban ismertekkel.

A heti étrend nem kimondottan kö-
tött. Gyűjtésünk során többfélével is
találkoztunk. Itt egyet adunk közre be-
lőle. Hétfőn tojásos levest disznóhússal
és mártással, kedden gölődinlevest rán-
tottával, szerdán kolbászlevest dere-
lyével, csütörtökön húslevest csirke-,
disznó- vagy marhahússal, pénteken
pirított levest rétessel vagy palacsintá-
val, szombaton szárazgombócot, va-
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sárnap tyúkhúslevest sült csirkével és
almafőzelékkel fogyasztottak.

A kukoricafosztóban és a fonóban
pattogatott kukorica járta. Szüretkor
rétessel kínálták a cselédeket, hogy a
következő évben is visszajöjjön.

A levesek közt az ismerteken kívül
említésre méltó a kukorica gölődinle-
ves (zöldséglevesbe főzött apró gom-
bócokkal), a tejlevesek a belefőzött
kiskockával (siflivel), a cibereleves
(szilvából vagy aszalt szilvából főzve),
a savanyú és a csóréleves. A cibere
elnevezést használták az 1920-as éve-
kig a korpából erjesztéssel készült le-
vesre. Palóc eredetükre utal az a tény,
hogy a szilvalekvár főzésekor is hasz-
nálták, illetve használják ezt a nevet. A
savanyú leves nyelvből, szívből, vesé-
ből áll, melyet vöröshagymás rántással
sűrítenek, és tejföllel, babérlevéllel
ízesítenek. Általában disznóvágást kö-
vetően főzték. A csóréleves savóból
habarással készült. Az Alföld más ré-
szein nem ismert, észak- magyarorszá-
gi eredetű.

A kölesből készült ételek nagy része
eltűnt a század elejére. Főztek belőle
levest, felhasználták hurka és pucor
(gömböc) töltésére. Változatos ízű ká-
sákatkészítettek a kölesből. Hús nélkül
fogyasztották a tejbekását, a kitolóká-
sát és a karimás kását. A juhhúsos
kásához a húst paprikásnak tették fel;
az öregkásába füstölt húst és pár szem
burgonyát főztek.

A kukoricából készült ételek közül
ismerték a kukoricakását, a puliszkát, a
kukoricagancát és a máiét. A csíramáié
sütésekor nádszálakat tűztek a tésztá-
ba, hogy a keletkező gőz eltávozhas-
son. A bocskoros máié vagy tepsis
máié alá tésztát terítettek úgy, hogy
oldala is maradjon. így nem folyt szét a
folyékony, de édes máié. A görhét
édesen és sósán is sütötték. Az édes
görhe vagy görhe zsírral, cukorral és
édes meleg tejjel készült. A sós görhe a
disznóvágás során nyert abálólé és hur-
kazsír belekeverésétől kapta jellegze-
tes ízét.

A burgonyából főzött és sütött éte-
lek nem mutatnak olyan nagy változa-
tosságot, mint Palóc földön és Matyó-
földön. A krumplikását vagy krumpli-
dercet pirított vöröshagymával ették. A

krumpligancát prézlivel vagy érett tú-
róval kínálták. Ismerték a mákos gan-
cát is, amely szintén azt bizonyítja,
hogy a lakosság palóc eredetű.

A kemencében főtt tört bab volt az
egyik legfinomabb főzelék. Tetejére
dinsztelt hagymát és pirospaprikát tet-
tek. Elsősorban böjti eledel volt az
olajos káposzta. A tökkáposztát rántás-
sal sűrítették, és tejföllel ízesítették.

Az öregételek gyorsan elkészíthető
laktató ételek voltak, melyeket a pász-
torokon kívül a faluban lakó asszonyok
is főztek. A jó tojásos lebbencset tartal-
mazó ételt öregnek vagy galaburgyi-
nak, a tarhonyával főttet öregtarhonyá-
nak vagy keménytarhonyának hívták.

A főtt tésztákon belül a galuskát
ezen a vidéken kanálvertnek, a gombó-
cot szárazgombócnak nevezték. A tás-
ka 10-15 centiméteres darabokra vá-
gott, két végén lenyomkodott, prézlivel
töltött főtt tésztaféle volt. A szegé-
nyebbek pirított hagymával, a gazda-
gabbak metéltre vágott kolbásszal fo-
gyasztották. Régi, finom étel volt a
lúdtalpú galuska vagy vajajjás tészta.
A tojással készült galuskatésztát hü-
velykujjai csipdosták a forró vízbe.
Forró vajjal tálalták, attól lett finom.

A zsírban sült tészták terminológiá-
ja részben magán viseli a palóc erede-
tet, így a csörögét herőcének vagy
herőkének, a farsangi fánkot pampus-
kának nevezik. A tyúkláb (több tojást
tartalmazó csöröge tészta) és a túró-
fánk ismerete már alföldi hatás.

Jánoshidán az a szokás, hogy újévre
mindig rétest sütnek. Az általánosan
elterjedteken kívül a krumplis rétest
tejfellel és sóval ízesítették. A kőtt
rétes vagy magyar rétes alakját a tepsi-
hez igazították. A 4-5 rétegből álló
süteményt más-más anyagokkal töltöt-
ték meg. Ezzel szemben a magyar bé-
iest azonos töltelékkel ízesítették.

A kalács formája és összetétele jel-
lemző volt arra az ünnepi alkalomra,
melyre sütötték. Legegyszerűbb az
üres kalács vagy pusztakalács volt. A
madár alakú tubukát húsvétkor a locso-
lóknak adták ajándékba. Húsvéti ünne-
peken és a halotti torban fogyasztották
a négy ágból font nagykalácsot. A
rostélyos (rostélyos kalács) kilenc ág-
ból készült. Egy-egy nagyobb ünnepre
(lakodalomra és a kánai menyegzőre)
30-40 darab is sült a kemencében. így

aztán bőven jutott belőle a vőfélynek, a
papnak és a lesőknek.

A kelt tészták közül még említésre
méltó a hideg vízben kelesztett vízen
kullogó; a hajtottakhoz hasonló, de
több zsírt tartalmazó mákos durung; és
a háromszori hajtogatással készülő,
lekvárral töltött gyorskifli. A buktát
lekvárral vagy túróval töltötték meg, és
bodagnak nevezték. A kuglófot a régi-
ek kubluknak hívták. Ismerték a töltött
kublukot is: a kinyújtott tésztát darált
mákkal szórták be és feltekerték. Lako-
dalmi sütemény volt.

A rostélyos kalács szerepét az ége-
tett torta vette át a lakodalmakban.
Jánoshidán leggyakoribb formák a kö-
vetkezők: gólya kisbabával, virágko-
sár, autó, kertes ház, templom, hordó,
disznó malacokkal.

Az ünnepek ételei
Az esküvő előtt 6-7 nappal már hoz-

záláttak a csigakészítéshez. Erre a
menyasszony hívta össze az asszonyo-
kat. Munka közben fánkkal vagy ka-
láccsal kínálták őket. Ha a csiga készen
lett, a vőlegény és a menyasszony fel-
hordta a padlásra, ahol csigaszárító ko-
sarakba tették. Szerdán sütötték a ros-
télyost, és régebben a töltött kuglófot.
Csütörtökön már illatozott a sós perec,
a mákos és diós patkó, a mézeskalács,
és régebben a herőce. Péntek volt a
disznó- és birkavágás, valamint a ba-
romfikopasztás napja. Szombat déle-
lőtt főzték meg a csigát. Délután pedig
6-7 tepsi túróslepényt vettek ki a ke-
mencéből. Szombat reggel érkeztek az
ajándékhozók. Töpörtővel, pörccel és
abált szalonnával kínálták meg őket. A
vacsora ételsora nem tér el az általáno-
san ismerttől: csigaleves, főtt hús, ser-
tés- vagy birkapörkölt krumplival, ros-
télyos és egyéb sütemények. Ez utób-
biak közé bekerült az égett vagy égetett
torta is változatos formájával.

A gyerekágyas asszonynak sorba
vitték a rokonok az élelmet. A komatál
lehetett fazékfogóval ellátott szilke, de
emlékeznek a betegbögrére is. Benne
illatozott a tyúkhúsleves, fánk (pam-
puska), herőce és a tejbekása. Jutott
belőle a fekőnek, komának is.

Halotti torban a virrasztó asszonyo-
kat először csak kaláccsak kínálták. A
XX. század első felében jött divatba a
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meleg ételek fogyasztása: húsleves és
pörkölt vagy paprikás. A század máso-
dik felében újra hideg ételeket szolgál-
tak fel: sonkát, kalácsot, perecet és
bort. A koldusoknak perecet vagy kol-
duscipót süttek, melyet a temetés nap-
ján vagy halottak napján osztottak szét
közöttük.

A vallásos ünnepek közül a kará-
csony a legjelentősebb. Katolikus val-
lásúak lévén mindig megtartották a
karácsonyböjtöt. Gyakori volt az aszalt
szilvaleves, a cibereleves, és második
fogásként a mákos tészta, a mákos
guba és a fonott kalács. Éjfélkor cukor-
ral vagy mézzel ízesített angyali csíkot
fogyasztottak, amely szintén északi ha-
tásra utal. A böjti csemegék közül ki-
emelkedik a mézbe mártott dió és a
mézbe mártott fokhagyma. Ez utóbbit
a palócok is fogyasztották torokfájás
ellen.

Karácsony reggelén már szabadott
húst enni, így került az asztalra a hurka
és a kolbász. Az ebéd jellegzetes fogá-
sai a csigaleves, a töltött káposzta és a
sokféle sütemény. Ilyenek voltak pél-
dául a kalácsok, a hajtottak, a vízen
kullogó, a bélés és a szalagória.

Szilveszterkor általános volt a sült
kolbász és a hurka kínálása. Az újév-
kor fogyasztott szemes bab- és lencse-
levestől sok pénzt reméltek az eljöven-
dő esztendőben. Ezen a napon csak

disznóhúst szabadott enni, mert a disz-
nó előtúrja a szerencsét. Ugyancsak
több pénzt vártak a rétes elfogyasztásá-
tól. Túrós, mákos és meggyes illatozott
belőle a vendégek előtt.

Farsang három napján főtt sonkát,
kocsonyát és töltött káposztát főztek az
egymást követő napokon. Az ünnep
legjellemzőbb süteménye itt is a pam-
puska vagy herőce. Ha megmaradt be-
lőle, cérnára fűzték és elrakták nagy-
böjtre.

Nagyböjtben zsír helyett vajajjával
vagy vajonjárttal főztek. Régebben
ebédre ciberét vagy aszalt szilvalevest
ettek mákos gubával vagy mákos gan-
cával. Aztán gyakori lett a tésztaleves
és az olajos bableves mákos csíkkal,
mákos gubával, szabógallérral esetleg
tökkáposztával. A szabógallér leves-
tészta alapanyagú, melyet háromszög
alakúra vágtak. Túróval és tejfellel íze-
sítve fogyasztották. Reggelire és va-
csorára valamilyen tejes ételt ettek,
esetleg sült tököt. A gyerekek napköz-
ben pattogatott kukoricát rágtak.

A hosszú böjtöt nagyszombaton es-
te kocsonyával oldották fel. Az ünnep
napján reggelire megszentelt sonkát,
tojást és kalácsot helyeztek az asztalra.
A kalács lehetett 4 ágból fonott nagy-
kalács, és a 2 ágból sodrott fonatos. Az
ebéd hagyományosnak mondható:
tyúkhúsleves, töltött káposzta. A ka-

lács mellé hajtottat, lekváros patkót és
szalagárét is sütöttek.

A falu búcsúja június 20-ra esik. A
menüsor tyúkhúsleves csigával, pör-
költ, rántott hús és savanyúság. Régeb-
ben a mai torták helyett pampuskát,
herőcét, réteseket és hajtottat kínáltak.
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