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Gesztenyeillattal andalít a
A szelídgesztenye embernek, állatnak tápláléka, és ismeri a népi gyógyászat is

M O L N Á R  M E L I N D A

T alán nincs is olyan, a sze-
lídgesztenye illatától el-
csábuló felnőtt, akiben ne 

ébresztene nosztalgiát a piruló, 
csalhatatlanul őszt jelző és ehető 
melegségével a ködöt is feledtető 
ínyencség. Nem csoda, ha népi ne-
ve jóféle gesztenye. Ez a megneve-
zés utal ugyan a vadgesztenyétől 
való eltérésére, mégis inkább az 
eledelkészítésben játszott sokféle 
szerepét hangsúlyozza. Gondoljunk 
csak nagyanyáink gesztenyés kap-
panjára, kacsájára, aztán lepényé-
re, tekercsére, „csókjára”; a francia 
gesztenyetortára, esetleg az angolok 
hagyományos karácsonyi fogására, 
a gesztenyével töltött pulykára. Ki 
tud ellenállni a cukor- vagy méz-
mázba mártott gesztenyegolyónak?

Ritka és drága volt, 
de nagyon kívántuk

Most, írás közben is érzem az éven-
te egyszer, messziről érkező fényes, 

bársonyos gesztenyemakkok tenye-
rembe simuló érintését, amelyeknek 
laposabb oldalát nagy ünnepélyes-
séggel és frissen fent késsel vágták 
be szüleink X alakban. Aztán egy-
egy maréknyi kincset rátettek a fás-
kályha platnijára. A gesztenyesze-
mek pattogva nyíltak ki, és akkor 
voltak fogyaszthatók, ha pirulni lát-
szott beltartalmuk. Egy-egy tiszta, 
nedves, majd száraz konyharuhába 
bugyolálva hagytuk kissé bepárá-
sodni, és máris jöhetett a kemény 
héjak felroppantása, hogy kigurul-
jon belőle a csemege. 

Szelídgesztenyefát először Bécs-
ben láttam – igencsak terebélyesek 
és öregek voltak. Ott hallottam, 
hogy az egyik leghosszabb életű ter-
mőfánk. 

Első külföldi utam egyikén, egy 
sugárúton éreztem meg a parázs 
fölött készülő gesztenye illatát. Kí-
sérőm örömet akarván szerezni, 
papírtasakban nyújtotta felém a 
gondosan kiszámolt ötszemnyi ada-
got. Két okból sem esett jól: egyik a 
borsos ára volt, a másik, hogy abból 
a fajtából való volt, amelyet horgoló-
tűvel is nehéz lett volna kipiszkálni 
a gubacsból.

Valami hasonló lehetett annak is 
a minősége, amit a másik rendszer-
ben órákig kuktában főztünk, de 

végül nem tudtuk kinyerni  belőle a 
gesztenyebelet.

Néhány évvel ezelőtt egy bőséges 
esztendő júliusában volt alkalmam 
teljes pompájában látni a homoród-
karácsonyfalvi szelídgesztenye-li-
get virágzó fáit. A pipesárga fürtök 
szemkápráztatón gyönyörűek, elég-
gé valószínűtlennek tűnt, hogy pár 
hónap alatt olyan tüskés burkokban 
nevelik a falnivalót, amit védőkesz-
tyű nélkül nem ajánlatos kibonto-
gatni. 

Szólnom kellene emitt még a 
gesztenyevirágból a méhek által 
gyűjtött mézről, de ahhoz nincs elég 
szókincsem. Minden gesztenyeíz és 
-zamat benne rejlik a rozsdaszínre 
hajazó, édesen csorduló csodában…

Mátyás király is kedvelte

Úgy regélik, Mátyás király Itáliából 
hozatta az első gesztenyefa-cseme-
téket Magyarországra, a nagymarosi 
gesztenyeerdők őrzik még emlékét. 

Zalában, a Mecsekben, Sopron és 
Kőszeg környékén kiterjedt gesz-
tenyések vannak. Erdélyben igazi 
ritkaság, mert olyan mikroklímát és 
napos oldalt igényel, amely a Kár-
pátok között, ha nem is elképzelhe-
tetlen, de ritka.

Homoródkarácsonyfalva 
a kivétel

Udvarhelyszék különlegessége a 
Székelyföld hét csodája között is 

• A bevásárlóközpon-
tok kínai, ritkábban 
nagy szemű olasz, 
maróninak nevezett, 
szinte egész évben 
forgalmazott kínálata 
előtt bizony igazi kincs 
volt tenyérben édes-
getni a „tűzről pattant 
gesztenye úrfit”. Az 
is igaz, hogy a gaz-
dagabb bolti kínálat 
és a készen kapható 
gesztenyemassza nem 
azonos mértékben 
gazdagítja receptgyűj-
teményünket. A geszte-
nyekedvelőknek érde-
mes fellapozniuk a régi 
szakácskönyveket és 
rácsodálkozniuk, hogy 
dédanyáink hányféle-
képpen sütötték, főz-
ték, porították és tették 
ételeikbe, süteménye-
ikbe az ősz kedvencét. 
Irány a nyomukba, még 
ha passzíroznunk is 
kell a pürét!

Tenyérbe simulnak a hűvös gesztenyeszemek  

A sült gesztenye íze megédesíti az őszt




