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• Örök titok, miben rejtezik az otthonérzés íze. Az eltűnt idő nyomában, 
Proust és az ő madeleine-je világhírre tett szert. Ha megtaláljuk, mindany-
nyiunknak lehet az otthoni tűzhelyt vagy közös asztalt megidéző emlé-
kezete. A kérdés csak az, megleljük-e, s ha igen, akarunk-e élni vele. Ha 
igen, nagy felismerésekkel gazdagodunk. Tudják, hazát lehet cserélni, de 
gyomrot, ízlést aligha. Nosztalgikus keverés-kavarás, kóstolgatás követ-
kezik – a karantént vagy félkarantént megízesítendő. Meghívom Önt egy 
szelet vajas vagy zsíros kenyérre, ahogy mi fogyasztottuk hajdanán.

M O L N Á R  M E L I N D A

É desanyánk halála után ponto-
san tíz évig nem tudtam bele-
olvasni a névre szólón nekem 

írt kosztosfüzetbe. Sokszor elszorult 
a torkom. Még olyankor is, ha egy 
csokor petrezselyemzöldért ki kellett 
mennem a piacra, gondolván arra, 
hogy ez és sok más is megtermett az 
otthoni kertben, és milyen becses 
volt a rendszeresen érkező „hazai 
pakk”.

Hazán kívül érezni meg
az otthon melegét

Első és egyben önálló országhatár-át-
lépésemkor tizenhét éves voltam. 
Amikor kiváltottam a kétévenkénti 
utazásra jogosító első útlevelemet, 
nem tűnt hosszúnak az egy hónap-
nyi távollét. 

Vendéglátóim közül Ilonka néni-
vel közös volt a szülőfalunk. A má-
sodik világháború alatt a tölgyesi 
országhatárnál dolgozva ismerkedett 
meg a deli, magyarországi katona-
tiszttel, Jenő bácsival. Miután elült 
a csatazaj, közös sorsuk Budapesten 
folytatódott. A fi atalasszonynak már 
két nagyobbacska fi a volt, amikor 
először hazajöhettek. Érthető, hogy 
a néhai otthon tárgyait életterének 
minden zugában édesgette. Már ér-
kezésemkor olyan volt, mintha haza 
érkeztem volna. Családtagként te-
kintettek rám, hiszen erős érzelmi 

szálak kötöttek egymáshoz a Molnár 
néven túl is: két hazalátogatásuk kö-
zött édesapám gondoskodott a néni 
idős édesanyjáról. „Pótleányukként” 
pótmamának és pótpapának szólí-
tottam őket. Nem is volt gond az első 
hétvégéig, sok felfedeznivalót kínált 
az anyaország fővárosa, az esti be-
szélgetések pedig azt a történelmet 
szólaltatták meg, amiről a hetvenes 
években itthon csak lakattal a szán-
kon suttoghattunk.

Szombaton már szorongatta a 
könnyzacskóimat a honvágy. Tapin-
tatosan kezelték idősödő szeretteim – 
számítottak rá, ha nem is ilyen hamar. 

Ilonka néni húslevest készített 
oda, és amíg gyöngyözött az aranyló 
másnapi ebéd, almás tésztát gyúrt. 
Mi, akiknek nem volt konyhai fela-
datunk, szépítkeztünk a vasárnapi 
templomozásra. Felejthetetlen! Ki-
lépvén a fürdőszobából megcsapott 
a lakást belengő ismerős ünnepjelző 
pára: a sülő fahéjas alma aromá-
ja keveredett az „aranylevesével”. 
Kissé szipogva mondtam: milyen jó 
otthonillat van! Könnyesre nevettük 
magunkat, száz emléket hoztunk egy 
csokorba. Az otthonillat szállóige lett 
családjainkban.

Karanténkantin

Saját otthonillataink rejteken szület-
nek. Miként az edények, beavulnak 
a rutinjaink is. Nem magyarázzuk, 
egyszerűen hon találjuk magunkat 
asztalunknál.

Aztán ránk szakadt a vírusjár-
vány, karanténozottá lettek lehető-

ségeink. Tudatosan döntöttem: eljött 
az ideje a régi receptúrák kipróbá-
lásának. Nem volt tétje sem a siker-
nek, sem a kudarcnak: megehettem, 

amit főztem. Amikor pedig ránk 
köszöntött a szabadabb nyár, tartot-
tam magam az új rendemhez, annyi 
különbséggel, hogy útra kelhettek 
karanténkantin-kóstolóim főztö-
met kedvelő barátaimhoz – bőséges 

nosztalgiaalkalmakat eredményez-
tek. Mindig abból készítek, ami már 
adott. Így esett, hogy a családi recep-
ttékából ihletődve a hullásalmából 
paprikamustár főtt.

Méregzöld paprika:
aranyat érő emlék

A minap, kerti őszbúcsúztatóként 
kaptam néhány haragoszöld para-
dicsompaprikát. Amint kipakoltam 
a konyhaasztalra, hazarepítettek 
gondolatban Ditróba. Az évad utolsó 
tartósítása azé az ízesítőé volt, amit 
aztán a bentlakásban felkenhettünk 
a zsíros kenyérre, szalonnára. Édes-

anyám receptjei között ezen a néven 
is leltem rá. 

Nincs darálóm, csak aprítógépem, 
így a zellert inkább lereszeltem. Már 
a zöldségpucolás csiklandozta az il-
latemlékezetemet. Alig vártam, hogy 
minden összetevő egy tálba kerül-
jön és önthessem rá az „anyagra” az 
ecetet. Na, akkor telt meg a konyha 
otthoni befőzésillattal! Igazi, mély 
hálát éreztem édesanyám gyöngybe-
tűs átörökítő törekvése iránt. Ha nem 
így tesz, soha nem érezhettük volna 
ezt az ízt. Hihetetlen, de igaz, és né-
miképpen misztikus is: elmúlt idők 
hamus parázsa alól is felcsiholhatók 
félévszázados illatemlékek.

Szalonnához, zsíros kenyérhez

Hozzávalók: 2 kg zöld paprika, 2 kg 
piros kápia (ökörszarv) paprika, 50 
dkg lila hagyma, 50 dkg csípős pap-
rika – ízlés szerint lehet többet vagy 
kevesebbet tenni belőle; egy nagy 
zeller, 50 dkg cukor, só, szemes vagy 
őrölt bors és annyi ecet, hogy darálás 
után lepje el az őrleményt.

Elkészítése: A zöldségeket leda-
ráljuk, az ízesítőket hozzákeverjük. 
24 óráig állni hagyjuk, időnkét meg-
kavarjuk. A végén a mennyiségnek 
megfelelő tartósítószer-adagot keve-
rünk hozzá, üvegekbe rakjuk, és me-
het a kamrába.

Jó tanács: fűszerezéskor számol-
junk a melléje fogyasztható füstölt 
szalonna sótartalmával.

Almás paprikamustár

Hozzávalók: ahány közepes nagy-
ságú alma, annyi fej vöröshagyma, 
illetve piros paradicsompaprika. 15 
darabos mennyiséghez fél liter házi 
paradicsomlé, fél liter víz, decinyi 
ecet, pár babérlevél, só és tartósító-
szer.

Elkészítése: A megtisztított hagy-
mát és paprikát aprítógépbe tesszük, 
darabosra zúzatjuk. A meghámozott 
almát lereszeljük. Egy sütőbe tehe-
tő lábosba öntjük a hozzávalókat. 
Lefedjük, és 160 fokon rotyogtatva 
főzzük, időnként felkavarjuk. A pá-
rolás második részében csökkent-
sük a hőfokot. Ha túl sok a leve, fedő 
nélkül főzzük krémesre. Ha illó fű-
szereket szánunk hozzá, csak a vé-
gén keverjük bele, hasonlóképpen 
a tartósítószert is. Forrón üvegekbe 
rakjuk. Jól bebugyoláljuk, úgy hagy-
juk kihűlni.

Újra érezni egy régi illatot
Nem varázslat, de varázslatos élmény előcsalogatni a valahai zamatokat

Kenőke és savanyúság egy 
időben a nyers zöldséges ízesítő

▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Az almás paprikamustár nyári 
fényeket ken a vajas kenyérre

Tipp 

Pikánsabbá tehetjük néhány 
csípős paprikával vagy fahéjjal, 
szegfűszeggel, kevés őrölt kar-
damommal, gyömbérrel.




