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A kezdő mennyiség fortyog, apad, majd végül lekvárrá és ízzé sűrűsödik   ▴  F O T Ó K :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Szilvaízfőzés: üst körüli helytállás
A faágtól az ízesköcsögig – a szilva útja az oroszhegyi Vass családnál

MOLNÁR MELINDA

Régebben aki nem szilvater-
mő vidéken élt, tudta, milyen 
kincs egy liternyi liláskék 

gyümölcs. A gyergyói falvakban 
eseményszámba ment, ha messziről 
felhangzott a kiáltás: „szilváááát ve-
gyeneeek!” Lassan közeledett a kó-
beres szekér, mert az asszonyok már 

a kapukban várták a mozgóárust, és 
ki-ki lehetőségei szerint bevásárolt: 
voltak, akik csak literes kupával mé-
rették, mások a vékást rakatták meg. 
Azokon a napokon az egész falu né-
pe szilvás gombócot evett, de akadt, 
ahol fűszeres lekvár is készült: fa-
héjjal, vaníliával vagy reszelt cit-
romhéjjal. A besztercei ritkább volt 
felénk, inkább csak hetipiaci napon 
árusították. Méretes szakajtók mel-
lett görnyedtek a fekete rokolyás, 

körkötényes kofák; név szerint is-
mertük őket. A legjobb szilvás le-
pényt viszont oroszhegyi szilvából 
sütötte édesanyánk. Minden ősszel 
főztünk szilvalekvárt is, azt viszont 
csak Udvarhelyen tudtam meg, hogy 
az „katyogós” volt, azaz katyó.

Szilvaíz? Az más!

A degenyegszerű szilvaíz igazi kincs 
volt. A szomszéd néni nagy, mázas 

cserépedényben tartotta. Amikor 
megkínált, belelestünk, maradt-e 
még egy következő lekvárkenésre. 
Ha kissé cirmos arccal érkeztünk ha-
za, szüleink kérdés nélkül is tudták, 
megdézsmáltuk Korpos néni ízkész-
letét. 

Nálunk nem tellett a hasonló fi -
nomságból nyalakodásra. Karácsony 
táján postán kaptunk a Mezőségen 
élő nagynénitől egy bödönnel, ki kel-
lett tartania a következő főzésig. 

Egyetlen kivételes alkalom volt, 
amikor magunk is részt vettünk a 
nagycsaládi szilvaízfőzésen. Örökre 
emlékezetes marad az odaút is. Két-
szer kellett átszállnunk a vonattal, 
egész éjjel zakatolt velünk a dédai 
gőzös, majd a mezőségi vicinális. 
Utána még egy misztikus éjszaka 
következett, amikor előbb rotyogott, 
majd püff ögött, aztán süllögött a 
méretes sütőkonyhai tűzhely fölé a 
plafonról lelógatott, kétszáz literes 
rézüst. 

Előtte egész nap magoltuk a szil-
vát. Kivékonyodott ujjainkon a bőr, 
beleette magát körömházunkba a 
barnás lilaság, és eléggé unalmas 
ténykedésnek éreztük. Lazított a fe-
gyelmen, hogy jöttek a komaasszo-
nyok is segíteni, és jellegzetes, dal-
lamos mezőségi hanghordozásukon 
tréfálkoztunk, kuncogtunk.

Fekete lekvár, az áhított

A fővő szilva ínyünket, képzele-
tünket egyaránt csiklandozta. Pár 
óránként kaphattunk kanálnyi kós-
tolót is. Noha reggel odakészítették 
a főzőüstöt, még este sem hasonlí-
tott az ízhez a leves szilvapép. Nem 
gyermeknek való volt az üst körüli 
sertepertélés, nem is engedtek közel 
a fortyogó masszához, ami kicsiben 
hasonlított egy vulkánhoz. 

Belefáradtunk a leselkedésbe, 
éjfél tájban elnyomott az álom. Az-
tán reggel egy bögre tej mellett ott 
párállott tányérnyi halom az áhított 
fekete lekvárból. Annyit ehettünk 
belőle, amennyi jólesett, hogy majd 
ne kuncsorogjuk el a mézes rácsos-
ba, tepertős papucsba, hájasba vagy 
békaszájba valót. Utóbbit és a barát-
fület szerettük legjobban. A zsírral 
sütött békaszájba nem kellett tojás, 
ezért télen is gyakran asztalra ke-
rült. A derelye, avagy barátfül szil-
vaízes angyalbügyürűvel pénteki 
másodfogás volt. 

Hiába volt sok kis üveg szilvalek-
várunk, mi a legmagasabb kamra-
polcról incselkedő nagy mázas kö-
csögből kanalaztunk volna. Tudták 
ezt szüleink, úgy tervezték a készle-
tet, hogy jusson is, maradjon is. No, 
de addig járt a korsó a kútra, akarom 

• Nem csoda, hogy 
nagyanyáink meg-
becsülték a szilvaíz 
minden ízikjét. Amikor 
főztek egy-egy üsttel, 
évekre bespájzoltak 
belőle – a tartósító-
szert, adalékanya-
gokat nem ismerték. 
Kitartó és nem könnyű 
munkálat eredménye, 
míg a hamvas, szil-
vakék gyümölcsből, 
majd a bordó, édes 
savanykás ciberéből 
lekvár lesz. Naphosz-
szat, 10–12 órán át 
mozgásban kell tartani 
az üstnyi, tűzforró lek-
várnak valót, hogy oda 
ne kozmáljon. A kóstol-
gatás gyermekszokás, 
nehéz ellenállni az 
utcahosszan terjengő 
illatnak, amelyhez a 
Vass-portán kondérnyi 
jó kedély is társul. Mi-
kor lehet kanalazni?

Macskanyelvet nem csiklandoz 
egyetlen szem sem, de nem úgy 
a szilvás lepény!




