
Készül az éhségűző harapnivaló

Az áfonyás szilvalekvár ünnepi 
kínálat volt nagyanyáink 
asztalán
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Rotyogva készül

Mi történne, ha odakapna a fi nom-
ság? – kérdeztük Évától. Nagy baj 
volna, Isten őrizzen attól! – jött az 
azonnali válasz. Képzeljük el, mibe 
és hogyan lehetne hirtelen áttöl-
teni a „szilvalávát”! Aztán még ki 
kellene pucolni az üstöt, s jöhetne 
a visszapakolás, csak utána folyta-
tódhatna a rotyogtatás. 

Lassan telnek az órák az üst kö-
rül: felrotyog, apad, utántöltik, és 
folyvást dolgozik a keverő. Időköz-
ben megérkeznek a szomszédból 
Gyöngyikéék, harsog a jókedv, és 
mesélnek. Régen a szomszédasszo-
nyok is mentek és egy-egy órát segí-
tettek a keverésnél. Néha megnyílt a 
kapu, érkezett egy-egy tényér: Isten 
megfi zeti, adjanak egy nyalásnyit, 
a gyermekek úgy kívánják! – em-
lékeztek a „kóstolókra”. Nem lehet 
ám titokban tartani a szilvaízfőzést! 
Messziről érezni a semmivel össze 
nem hasonlítható meleg szilvailla-
tot. S hát még amikor a kertekben, 
szabad tűzön főtt!

A kóstolókérés ma is élő hagyo-
mány, úgy történik, mint régen. Ér-
keznek a gyermekek tányérkáikkal, 
kanalukkal, aztán nyalakodhat-
nak. A friss lekvártól és a mohóság-
tól cirmos a pofi juk.

Noha szilvaízfőzéskor sok a ten-
nivaló, Éva a minap arra is szakított 
időt, hogy érkezésünkre süssön két 
tepsinyi szilvás lepényt. Igazi meg-
lepetés volt! Mennyei, fahéjas szil-
vaillatok terjengtek a konyha körül, 
és míg szeletelte, könnyeket is csalt 
a szemembe. „Én is ettem az édes-
anyád süteményeiből, s diákként 
milyen jólesett! Különlegesek voltak, 
és mekkora újdonság volt nekünk a 
nyolcvanas években” – merengtünk 
a régi emléken. És azon is, hogy a 
szeretet és annak cselekedetei, jelen 
esetben ízemlékei örökre megma-
radnak, soha nem tudjuk, mikor és 
hol bukkannak elő.

Ilyen lesz számomra a hamvas 
szilvák bársonya, ahogy a kerítésen 
át tenyerembe nyújtotta Menyhért 
a friss termést; a langyos szilvás le-
pény falása a párálló ízes üst mellett; 
az őszi kert látványának bujasága és 
a téli szilvaíz illatát lebbentő oroszhe-
gyi szeptemberi szellő simogatása.

Képeken viszik magukkal a kö-
zösségben-munkálkodásban el-
töltött nap és elköltött fi nomságok 
emlékét a tengerentúlra szakadt ud-
varhelyiek is, akiket mint alkalmi 
ismerősöket kicsalogatott Vassék 
udvarába a szilvaízfőzés élményle-
hetősége. 

Reggel nyolckor tették oda a 
főzőüstöt, és este tízre készült el a 
télre való – mondta el végül Éva. 
Nem marad munka nélkül a kon-
dér, hamarosan újabb adag szilvát 
pessegtetnek bele – amíg a kert idei 
készlete tart.

Régiekre emlékezve

Nem hagyhattuk ki, hogy Amb-
rus Gizi nénivel ne meséltessünk 
szencsedi szilvaízes-puliszkás 
reggelikről, lányával, Zitával 
oroszhegyi nagymamás, tejes, 
házi kenyeres, szilvaízes falatozá-
sokról. S hogy ne maradjunk ki a 
jóból, a Gizi Csárda szakácsnője, 
Rózsika néni elénk varázsolta a 
nosztalgiás fogásokat, amelyeket 
helyben főzött áfonyás szilvaízzel 
is megspékeltünk.

A friss házi kenyér és a tej szilvaízzel verhetetlen párosítású reggeli étek
Aki nem kóstolt puliszkát 
szilvaízzel, pótolja még idén 
ősszel!

Vendégmarasztaló és emlékidéző a langymeleg, illatos szilvás lepény
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