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A be fő zés hez jó, friss, hi bát lan gyü möl
csöt, és fi nom czukrot hasz nál junk. A 
hasz nált tüz is meg fe le lő fo kú le gyen 
[…]. Szük sé ges még hasz ná lat lan, friss 
fő ző edény (sár ga réz ből) s a tel jes tisz ta
ság. Fő zés köz ben fő do log, hogy a ha bot 
gon do san szed jük le…

(Pan ni né ni: Legujabb Sze ge di Sza kács
könyv. Sze ged, 1903.)

Kony há já ról és ál dott jó sá gá ról egya ránt 
hí res er dé lyi nagy asszony tól kér dez te a 
le gen da sze rint egy ro kon le ány ka:

 – Ugyan, tes sék már meg mon da ni, Ka ta 
né ném, mi vel kell ké szí te ni Ka ta né ném
nek azt a ne ve ze tes töl tött ká posz tá ját?

 – Mi vel, mi vel, édes le á nyom – csat tant
ne vet ve Ka ta né ni –, hát sze re tet tel!

 Az tán le ír ta a re cep tet.
 Egy biz tos. A lek vár ral sincs ez más

ként.
A gyá ri kon zerv és nagy anyá im be főtt

jei kö zött haj szál ra ugyan annyi kü lönb ség 
van, mint egy ön tött alu mí ni um ki lincs és egy kis vá rosi ka pu mí ves ko pog ta tó ja közt. 
De ne le gyen kis vá ros, se ko pog ta tó: le gyen tü kör ke ret egy New Yorki lift ben, 1920
ból. Bár mi, ami ben az al ko tó ön ma gá val szem be ni igé nyes sé ge, az anyag gal szem be ni 
alá za ta, a maj da ni hasz ná lók vagy fo gyasz tók iránt pe dig elő zé keny jó in du la ta, majd’ 
mit mon dok: csak u gyan, sze re te te meg mu tat ko zik. Al ko tó ról be szé lek, igen is, és al ko
tá sok le het nek lekv árok, va sár na pi, sőt szer dai ebé dek, sőt zsí roske nye rek is. Meg ne 
mer je kér dez ni bár ki, hogy „ki ér er re rá ma nap ság?”. Ez ugya nis nem rá érés kér dé se, 
ha nem rá fi gye lé sé. Ma ga tar tás ról van szó, mi köz ben meg tar tás ról, amit a conservatio 
szó töb bek kö zött je lent. S je len ti még, a Tegyeiféle La tin–ma gyar zseb szó tár sze rint, 
azt is, hogy 1. meg őr zés, be tar tás; 2. meg men tés, élet ben tar tás; Hominem conservat: 
meg ke gyel mez az em ber nek.

Meg ke gyel mez az em ber nek, az em ber ség nek, az em be ri es ség nek s ez zel az em be ri
ség nek? Nagy anyák lek vár jai az ün ne pi asz ta lon sor já zó sütikbe si mul va, las sú, nagy 
csöppekben csor dul va két fe lé a vil la nyo má sá ra… Bóti lek vár nem csur ran.

A Kuglerféle Nagy Há zi Czukrászat a be főt tek től a ko cso nyá kig, az áfo nyá tól a vad
al má ig há rom száz har minc egy gyü mölcs tar tó sí tá si re cep tet tar tal maz. Nagy anyá im 
(Czipauer Er zsé bet, a to váb bi ak ban Na gyi ka, szül. Bu da pest, 1888 és Szmik Ilo na, a to 
váb bi ak ban Nagy ma ma, szül. Bu da pest, 1898) ha ennyit nem is, de nagy já ból és együtt
vé ve a kö vet ke ző ket szok ták volt el ten ni té li re: eper lek vár, cse resz nye kom pót, meggy
kom pót és lek vár, ru mosmeggy, egresbefőtt, ribizlibor és szörp, mál na lek vár és szörp, 
kajszilekvár és be főtt, majd zöld dió cu kor ban, őszi ba rack lek vár és be főtt, sár ga dinnye 
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cu kor ban, ring ló és szil va lek vár, ugya ne zek kom pót nak, kör te kom pót, birs al ma sajt, 
vé ge ze tül pe dig he csed li; oly koroly kor, hosszas gyűj tö ge tés ered mé nye ként cit rom dzsem, 
a het ve nes évek től pe dig még cuk ro zott na rancs héj is elő for dult. Nem is szól va Na gyi 
ka csa la má dé i ról s a vö rös ká posz tá val töl tött nagy pap ri kák ról, amik nél kül ren des va 
sár na pi ebéd asz tal ra sem ke rül he tett vol na, meg a ko vá szos vagy ece tes ubor kák ról, me  
lyek a pirospaprikával meg hin tett zsí roske nyér el ma rad ha tat lan kí sé rő i ként vár ták hű sen 
és hű sé ge sen az uno kák ha dát. Ült az em ber klottgatyában a gyík jár ta ker ti lép csőn, mor
zsát jut ta tott a han gyák nak, mé re tes ka to ná kat Heki ku tyá nak: kertszerte tüsszö gő vi tus
tán cot és vá lo ga tás nél kül bár mi be be le tö rölt or rot el ke rü len dő a pap ri kát szak sze rű en le 
kel lett nyal ni a ne ki szánt fa la tok ról, de úgy, hogy a zsír vi szont ma rad jon, s ez nem 
egy sze rű, tes sék ki pró bál ni.

Fél re ne ért se a hely ze tet bár ki: sze gé nyek vol tunk. Meg le he tő sen. Az apai családfél 
egy bu dai domb te tőn, haj dan volt ja vak rom jai kö zött, ki te le pí tés, mi egy más után: há zas
pár négy gye rek kel és két el tar tan dó öreg gel; kö zé pütt két öz vegy élt a Du napar ton két 
gye rek kel (nagy apa rab sá ga ki len ce dik évé ben el tűnt a Gulágban, apánk tíz év után – 
ugya non nét – ha za jött, de szü le té sem és ’56 vi szon tag sá gai után csak ha mar meg halt, a 
bá tyám ti zen há rom éves volt, én ket tő); anyai nagy né ném Ka pos vá ron haj tott vég re ért 
he tet len bű vész mu tat vá nyo kat ugyan csak négy gye rek kel, egy kez dő ügy véd szű kös ho  
no rá ri u ma i ból.

Lek vár. Ele mis ta osz tály tár sa im nál is min de nütt volt a spájz ban öthat fé le, az anyák 
le mon dó te kin tet tel fu tó lag meg szá mol tak ben nün ket, le szel ték a meg fe le lő nek vélt 
mennyi sé gű ka réj fél bar nát, még a fü lünk is ra gadt. Ta bá ni pol gár gye re kek vol tunk, meg 
ta bá ni proligyerekek. Al só ban Mó kus, fel ső ben Med ve őrs. 2693as szá mú Szil ágyi Er 
zsé bet út tö rő csa pat. Fu tó ró zsaözön a pe del lus lak fa lán év zá ró kor.

Annyi mál nát, a mennyi re szük sé günk van: tisz tán és tel je sen éret ten tör jük át szi tán, önt sük 
szüknyaku üve gek be, dug juk be parafadugóval s azon fe lül hó lyag gal kös sük le ne na gyon 
szo ro san. Tegyük hi deg vizbe, ru ha köz zé, fa zék ba, boritsuk le egy ru há val és főz zük más fél 
órá ig fo lya ma to san jó tüznél. Ezt a mál na le vet hasz ná lat kor kell meg czuk rozni szük ség sze
rint. Fagy lalt hoz, szódavizhez vagy be te gek szá má ra hüsitő ital nak na gyon jó.

(A be főt tek ről. Gyü mölcs, fő ze lék és sa lá ta épen va ló el tar tá sa. A legujabb ta pasz ta la tok 
után irta Zilahy Ág nes. Bp. Singer és Wolfner, é. n.)

A Már tonhe gyen van kert, nagy apa cse resz nyét, meggyet, kaj szit, di ót ül te tett. A 
Döbrentei ut cá ból vi szont min de nért pi ac ra kel lett men ni, gon do san mér le gel ve, va jon 
nem ug rike föl hol nap a ba rack ára, nem jöne eső az eper re a hét vé gén, ta lán még is 
most ké ne el ten ni. A mennyei csip ke bo gyó lek vár, Nagy ma ma spe ci a li tá sa volt az egyet
len, ami nem egé szen itt hon ké szült. No vem ber vé gén vagy de cem ber ele jén, az el ső ko 
mo lyabb reg ge li fa gyok be kö szön té vel be bum li zott a vá ros ba egy Bu da kör nyé ki fa lu 
ból a pi ros or rú he csed lis né ni, és fe ke te há rász ken dő je va la mely ti tok za tos ré te gei kö 
zül elő va rá zsolt egy (két) nagy kék zsí ros bö dönt. Ab ban volt a meg tisz tí tott és cu kor 
nél kül egy szer már fel fő zött lek vár alap, ke gyet le nül sa va nyú, sű rű, szú rós pép. Imád
tam. Nagy ma ma hosszas, köl csö nö sen so pán ko dó al ku do zás után fi ze tett, majd elő szó
lí tot ta a spájz ból a té li ál ma el ső ver sét al vó Nagylábost, fel kö töt te a Bar na min tás Kö 
tényt, ne ki állt üve get vá lo gat ni. Azt a lá bost ki nyal ni, az volt az éves lek vár sze zon 
utol só és leg ün ne pibb pil la na ta. Nyamm.

Eszünk mi még he csed lit, ha így megy to vább. Itt egy bo kor a szom széd ban. A Ta bán
ban és a Vár kert ben to váb bi ki tű nő vad gyü möl csök is meg te rem nek: van nak eper fák, 
van al ma, kör te, vö rös és sár ga szil va, cse resz nye, bo dza. Fél váll ról vett gye rek cse me  
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ge, ma da rak pré dá ja volt aze lőtt. A kör nyék né pe most már rend sze re sen jön tá nyér ral, 
nájlonzacskóval; mo gyo ró érés kor a pro fik, zsák kal, hu sáng gal… Csi bész ma ma – 
ku tyá ink ne vén is mer jük egy mást – fen nen hir de ti: ő bi zony el is tesz a ke ser nyés, ki ma
goz ha tat la nul aprószemű, de bő ter mő vad cse resz nyé ből.

– Nyug dí ja sok va gyunk, rá érünk köp köd ni!

Jó érett csip ke bo gyót vegyünk, szed jük ki a mag ját, rak juk egy fa tál ba és na pon kint egy szer 
ka var juk föl jól. Ha már tel je sen meg pu hult, tör jük át szőr szi tán. 1/2 klg. pép hez főz zünk 1/2 
klg. cuk rot tö ré sig, las san kint ke ver jük be le, még egy szer for ral juk föl és önt sük üve gek be, 
s azon nal kös sük le.

(Kugler G.: A legujabb és leg tel je sebb Nagy Há zi Cuk rá szat. Bp. é. n.)

Lek vár. A be fő zés nek ko moly ri tu á lé ja van. A gyü mölcs, cu kor, ce lo fán, sza li cil 
be szer zé se szak ér tel met és időt igé nyel, a kony hát ki kell ta ka rí ta ni előt te, per sze utá na 
is; a Nagylábost ki si kál ni, üve ge ket, ka va ró ka na lat for ró víz zel el mos ni; ce lo fánt mé ret
re vág ni, be ned ve sí te ni, spár gát, ol lót kéz ügy be ten ni; elő ké szí te ni a dunsz to lás hoz 
szük sé ges kis pár nák kal és pok ró cok kal föl sze relt fész ket. A gyü möl csöt vá lo gat ni, mos
ni, csu máz ni, magvalni, ne tán há moz ni; ha dzsem ké szül, cu kor ban pi hen tet ni es té től 
reg ge lig (er re a méz édes, szi ru pos man ná ra per sze rá jár tunk bá tyám mal, Nagy ma ma 
pe dig a ka va ró val fe nye ge tő zött, tel je sen ko moly ta la nul). Bebe té vedt egyegy meg ré
sze gült mé hecs ke, le gyek is pró bál koz tak, a koc kás kony ha ru há val kel lett ki tes sé kel ni 
őket. A meggy az em ber ke zét fog ja össze, az őszi ba rack a ru hát, ki mos ha tat la nul. 
Na gyi ka agyon dol go zott uj ja i ra is em lék szem, aho gyan a zöld di ót szur kál ta var ró tű vel, 
ki fogy ha tat lan tü re lem mel, órá kon át, s mint hogy utá na hosszú he te kig áz tat ni, szű rö
get ni, vé gül főz ni kel lett, még a kö vet ke ző va sár na po kon is vi sel te pöt töm, rán cos ke zén 
a bar ná ba ko pott fe ke te dió nyo mo kat. Lisztrap szó di á kat meg pat to gós ma gyar nó tá kat 
zon go rá zott ebéd után, éne kelt is hoz zá tisz ta kis cér na hang ján.

A lek vár – ma rad junk most már en nél, s tegyük fél re ön ké nye sen és igaz ság ta la nul a 
ká posz tás pap ri kát – szent do log. Az anyák és nagy anyák es te meg iga zí tot ták a pár nát a 
gye re kek fe je alatt és a dunszt ban csü csü lő üve gek fö lött, s de rű sen gon dol tak rá: egy
két to jás, egy kis liszt re mél he tő leg mind ig ke rül, s a pa la csin ta meg va la mi ki adós le ves 
meg old leg alább he ti egy ebé det. S a köly kök re, ahogy ki éhez ve bees nek az aj tón, tás
ká ju kat a sa rok ba vág ják, szi ma tol va ro han nak a kony há ba, vi gyo ri kép pel ül nek asz tal
hoz, és eszük ben sincs tu da kol ni, hol a hús… Meg majd ami kor a leg szebb re si ke re dett, 
napsárga kajszilekvár mél tó ság tel je sen elő fá rad hat, hogy az Er zsé betna pi rá csos lin zer 
ke cses kis sze le te in vé gez ze be ne mes kül de té sét, por cu korszem fe dél alatt, a meg fo
gyat ko zott lé lek szá mú, ap ró vi rá gos, arany szé lű tá nyér kák és ezüst kis vil lák mu zsi ká já
nak hang ja i nál! Hát még Na gyi ka gyü mölcs ri zsei – Ka rá csony más nap ján vagy Gé za
nap kor, min den eset re va la mi je les té li ün ne pen –, a fe hér ala pon mély vö rö sen csil la nó 
ru mos meggysze mek kel és ap ró zöld dióda rab kák kal, for ra dal mi gyü mölcs ri zsek, 
1962ben, 63ban: tej szín hab fel hők fe led tet ték az egyéb fel le ge ket, cin kerúg ta por hó 
per me te zett a te rasz aj tó előtt, csu dál tam nap es tig a cse resz nye ág ra kö tött sza lon na csut
kán ci vó dó ma dár ká kat. Min den együtt lé tet át szel le mí tett az egész há zat be len gő sü te
mény il lat, még ha nem is volt kü lö nö seb ben nagy csa lá di ese mény, amely al kal mak kor 
ren de sen össze se reg lett a ro kon ság – nagy rit kán ma is fel fény lik e vé get nem érő dél utá
nok haj da ni ra gyo gá sa.

Na gyi ká nak va rázs ere je volt, ami per sze nem csak a lek vá rok ban és sütikben mu tat
ko zott meg. Csön des imái, amik re a leg na gyobb kony hai zűr za var ok kö ze pet te is sza
kí tott öt per cet, fe dő csap ko dó ki tö ré sek kel tar kí tott, ám ren dít he tet len mo so lya, de még 
a mű gond dal ki sám fá zott ma gas szá rú fe ke te ci pői is ugya ner ről a meg tar tó erő ről szól
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tak. S nem vesz he tett össze az em ber sen ki vel a csa lád ban, mert Na gyi ka a ma ga sze líd 
fur fang ja i val va la hogy mind ig el ér te, hogy a pe res fe lek csüg ged ten rá éb red tek, sen kit 
a vi lá gon nem sze ret nek úgy, mint épp ezt a hü lyét itt szem ben, aki re az imént leg szí
ve seb ben rá bo rí tot ták vol na a kre den cet. Ezt a trük köt Nagy ma ma is tud ta: össze vesz ve 
nem volt sza bad le fe küd ni. „Ne men jen le a nap a te ha ra god dal.” A feny ve si nya ra lá
sok kor ten ger gye rek zaj gott a ku tya ól nagy sá gú ház ban: hat mind ig, de oly kor ki lenc, 
meg a szom széd kölkek, min den ki. So ha nem volt fél na pos nál hosszabb ha rag szom rád, 
ké sőbb se, ka masz ko runk ban se. Volt vi szont szil vás gom bócevő ver seny; volt iszap
csö pög te tés a kisfenyvesi öböl ben (azt a re mek isza pot tönk re tet ték, nyo ma sincs már); 
vol tak nagy tú rák a be rek ben, le he tett az tán ece tes ronggyal bo ro gat ni a zsöm lé nyi re 
da gadt bö göly csí pé se ket; és fris sen fejt te jért jár tunk al ko nyat kor egy benn szü lött 
szom széd hoz, bi cik li vel, nagy, kék kan nák kal. Az a tej, a még lan gyos szil va lek vár ral 
meg kent ke nyér hez…

A lek vá ros üve gek ér te lem sze rű en nem csak lek várt tar tal maz tak. El volt té ve a spájz
ban a nyár, s nem le he tett olyan ron da tél, fa vá gás sal, zsák ci pe lés sel, kály ha kot rás sal, 
amit ne tu dott vol na ide igórá ig fe led tet ni ez a lát vány. El volt té ve to váb bá Er zsi né ném 
ka ca gá sa és Na gyi ka zöld diófol tos uj ja i nak röp pe né se a zon go ra sár gult bil len tyű in. A 
gyík jár ta ker ti lép cső me le ge. Edit né ni moz du la ta, amint if jú sá gunk zász lói, az úsz va, 
las san szár nya ló gye rek tri kók és klottgatyák alatt át loccsant ja a mo szat sza kál las vö dör
ből a mo so ga tó vájd ling ba a feny ve si kút vi zét. A spájz fél ho má lyá ban csak úgy vi lá gí
tot tak a fél be nyisszan tott is ko lás fü zetcím kék, raj tuk ve réb fe jes be tűk kel pél dá ul ez: 
MEGGY 65. (Nem mint ha az idő tájt a leg cse ké lyebb esé lye is lett vol na an nak a 
meggy nek, hogy ta valy előt ti vé tö pö röd jék, de még is.)

Egy ki ló czukorba önt sünk félliter vi zet, fél annyi jó boreczetet, ke vés szekfüszeget és fa hé
jat. Ha mind ez jól fő, tegyünk be le annyi mag vas kajszinbaraczkot, hé jas tól, a mennyit csak 
el lep a czukros lé, tegyünk még be le ke vés vaniliát is, az tán ke vés ide ig főz zük, ka var va, 
hogy min den gyü mölcs egyen lő en fel me le ged jék. Ek kor vegyük le a tüzről s be fed ve hagy juk 
más na pig. Más nap rak juk a baraczkokat nagy üve gek be; a le vét – mi e lőtt rá ön te nénk – 
süritsük meg jól, azu tán kös sük be s tegyük fő ni vizbe. Ha kihült, rak juk ka ma rá ba.

(Zilahy Ág nes, id. mű.)

Eszem ben sincs a sze lí den brum mo gó ká dá ri bull dó ze rek ko ra utá ni só vár gás lát sza
tát kel te ni. Ar ról van szó, ami an nak el le né re meg ma radt. A lek vár és a „kon zerv ipa ri 
ter mék” kö zöt ti kü lönb ség ről. Meg ar ról, ami most rom lik meg – ha va la ki ki nem 
dunsz tol ja.

Lek vár. Fran ci a or szág ban az Auberge de Jeunesseekben, ezek ben a prak ti kus, de 
kö tél ideg ze tet igény lő if jú sá gi há zak ban reg gel ki rak nak a kony há ba egyegy félhektó 
te jet meg híg ká vét, egy ru hás ko sár föl ap rí tott baguetteet, a hosszú asz ta lok ra egy sor 
kis tá nyé ron va jat meg öb lös tál kák ban ba rack ízt. Több nyi re az ipa ri faj tát. Sár gá nak 
sár ga, ra gad ni hi bát la nul ra gad, édes nek meg olyan édes, hogy az em ber es tig gon dol ni 
se bír táp lá lék ra. Ám tör tént egy szer, hogy Normandiában, egy mo gyo ró nyi fa lucs ká
ban, ahol az óvo da ala kul át nyár ra di ák szál ló vá, meg je lent a kü szö bön egy jó ko ra fo nott 
ko sár ral a „mère aubergiste”, ezüst ha jú, su dár hölgy, s így szólt a ká vés kan na kö rül 
kos la tó öt ta gú nem zet kö zi hor dá hoz:

– Qu el le confiture désirezvous?
Méghogy óhaj ta ni… A ko sár ban vagy tíz üveg, ve réb fe jes fü zet cím ké vel ékes, hi bát

lan házilekvár pi hent. Ring ló. Al ma. Feketeribizli. Kaj szi. Birs. Mittudomén. Őrü let volt.
– Mi főz zük az óvo dá nak is, tud ják, így job ban meg éri – sza bad ko zott a dá ma. – 

Ké szül az új, hát jobb, ha ez el fogy… Vá lo gas sa nak!
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A két finn a sár ga ba rack ra, az an gol fi úk a ring ló ra, én a feketeribizlire ve tőd tem. 
Csur gott, fal tuk, ra gad tunk, a hölgy pe dig be pá rá so dott szem mel gyö nyör kö dött.

– Fi nom, ugye? A gye re kek mi att nem te szünk be le tar tó sí tót, a gyü mölcs se per me
te zett.

Uram is ten, mit et tünk mi meg ed di gi éle tünk ben per met és trá gya lé ből, fel hő ző 
ólom ból, „egész ség re ár tal mat lan” mér gek ből, „en ge dé lye zett étel fes ték kel” szí ne zett 
vac kok ból? Mi ből ké szült a nap kö zi ben oly gya ko ri uzson na, a fel leng ző sen „ve gyes 
gyü mölcs íz nek” ti tu lált lá da lek vár (idő seb bek nek: Hit lersza lon na)? Ma is csak el vét ve 
ta lál ni az üz le tek pol ca in egykét üve get, ami tar tó sí tó szer nél kü li tar tal mat ígér.

A vad al ma szá rát vág juk le fé lig, rak juk be le tim sós víz be és for ral juk fel; szed jük ki egy 
szi tá ra, hol hagy juk meg szik kad ni. Ezu tán rak juk üve gek be, me lyek fe ne ké re ke vés cit rom
hé jat tet tünk és önt sünk sű rű cu kor ol da tot rá. Kös sük le és gőz ben pá rol juk.

(Kugler G.: A legujabb és leg tel je sebb Nagy Há zi Cuk rá szat. Bp. é. n.)

Be tér az em ber meg szo kott (meg szok ha tat lan, mert he ten te át ren de zett) ABCáru há
zá ba, s mi u tán hosszan és re mény te le nül áb rán do zott ked venc sajt jai előtt, te kin te te 
rend sze rint meg ve tő en át sik lik a gyü mölcs kon zer vek né pes, de igen csak gya nús egye
de ket so ra koz ta tó had se re gén. Néz zük most tü ze te sen, föntről le fe lé. Kap ha tó pél dá ul 
egy so ro zat: csi nos kis üve gek, hat fé le íz, te te jü kön fod ros ra iga zí tott pa pír fő kö tő, a 
gyü mölcs tar ka bar ka, íny csik lan dó ké pé vel. Ha kel lő tü re lem mel és na gyí tó val kö ze lí
tünk, a han gya fülcim pá nyi be tű vel sze dett, esz té ti ku san ol vas ha tat lan ná gyűrt tá jé koz
ta tás ból ki de rül, hogy 170, 199 vagy 213 fo rin tért 270 gramm langyel [sic!] gyárt má nyú 
lek vár vá sá rol ha tó. Össze té te le a kö vet ke ző: gyü mölcs, cu kor, cit rom sav, pektin, 
sorbinsav, Cvi ta min. Alat ta kö vet ke zik „Nagy ma ma lek vár ja”, „csök ken tett ener gia ér
ték kel, emelt gyü mölcs tar ta lom mal”, 35–42 de kás üve gek ben, 148–215 fo rint kö zött. 
Gyü möl csön és cuk ron kí vül van ben ne megint pektin, cit rom sav, Kszorbát (az meg mi 
a nya va lya le het, az én nagy ma má im ilyes mi ket nem hasz nál tak). „Mi nő sé gét meg őr zi 
2 évig. Fel bon tás után hűt ve tá ro lan dó.” (Ta valy ta lál tam a spájz ban egy el bi tan golt üve
get: hat éves, ki fo gás ta lan, bár kis sé töp pedt szil va lek vár ke rült elő be lő le.) Egy má sik 
gyárt mány ról, ami fel ira ta sze rint há rom évig is el áll, meg tu dom, hogy szá raz anyagtar
tal ma 66,5 ± 1,5%. (Mu tas sa nak ne kem egy át lag ma gyar há zi asszonyt, aki nek ez az 
ér te sü lés mond va la mit. Olyat is, aki eze ket a tud ni va ló kat va la ha is el ol vas ta.) A har
ma dik ez zel kér ke dik: „az át la gos dzse mek nél több gyü möl csöt és ennyi meg amannyi 
szá za lék kal ke ve sebb ener gi át tar tal maz”. Jó, jó, de hon nan tud jam, mennyit tar tal maz
nak az át la go sak? Ez pont olyan, mint a „ha gyo má nyos mo só por ok”, pe len kák, tam po
nok stb., szem ben az zal az eggyel, a meg vál tást és üd vö zült gyer mek mo solyt ho zó val, 
a legesleg… Is mer jük. Tegyék bo lond dá a né ni ké jü ket.

Lek vár. Szá mol junk. Le gyen tíz ki ló érett kaj szi hat száz fo rint, pi ac ról. Hoz zá há rom 
ki ló cu kor: há rom száz fo rint. (Leg aláb bis most, mi kor írok, még ennyi.) A villamos költ
ség, a gáz és a mun ka idő (két dél utá nunk ma mi val vagy egy tel jes szom bat) ilyen kis 
mennyi ség nél ne mi gen szám sze rű sít he tő. Üveg van itt hon. Az egész te hát kö rül be lül 
egy ez res.

A Bat thyá ny té ri ABCben tíz üveg leg ol csóbb faj ta, egy ki lós „ki sze re lé sű” ba rack
lek vár: egy tí zes hí ján há rom ezer fo rint. „Nagy ma ma lek vár já ból” a ba rack nak kb. 
negy ven de ká ja 184, ak kor hát tíz ki ló nyi (fej ben osz tokszor zok, nem le het igaz, elő a 
szá mo ló gé pet, de igen): négy ezerhat száz fo rint. A len gyel áfo nya pe dig ilye tén kép pen 
hét ezernyolc száz.

S ne kem ugyan hi á ba ragasztanak rá juk egy re dizájnosabb cím két, biggyesz te nek a 
te te jük re koc kás fe dőt, pa pír fő kö tőt vagy – gaz da gabb or szá gok ban – tiritarka ron gyocs
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kát. A kon zerv gyá ri üve gek ről so se fog egyéb eszem be jut ni, mint az a dur va ság, aho
gyan a vá lo ga tat la nul ideoda hányt gyü mölccsel bán tak, bán tunk mind annyi an a gim ná
zi u mi, egye te mi kény szer mun kák és épí tő tá bo rok ide jén. A „mun ká ra ne ve lés” ke re té
ben jel ké pes nek sem ne vez he tő bé rért haj ku rász tak ben nün ket a meggy vagy al ma fá
kon, a tér dig se érő, ga zos sző lő ben a bu kó si sa kos ag ro nó mu sok, akik nek gond ját 
szem lá to mást csak sza po rí tot ta az in kább pusz tí tó, sem mint hasz not haj tó sás ka had. 
Lát tam a te her au tók ról le zú du ló, tö rő dött, meg alá zott ra ko mányt, a ko szos ke zes lá bas
ban tén fer gő, ápo lat lan em be re ket. Az tán le so ra koz tak a fu tó sza lag ról a csil lo gó, te li 
üve gek, fe de lü kön az alat to mos, éles szé lű kis fém pánt tal (em lék szel, ugye, ar ra a kép
te le nül hü lye fém pánt ra). Ha zug ság, olyan sű rű ha zug ság volt az egész, hogy meg állt 
ben ne a ka nál. Ehet te két po fá ra, aki nek bír ta a gyom ra.

Most? Ba rá ta ink rész tu laj do nos ok egy ha tal mas, Bu da kör nyé ki gyü möl csös ben. 
Ba rack szü ret ide jén el ter pesz ke dik a ka pu nál egy kö vér, gusz tus ta lan alak egy má zsá val 
és egy fur gon nal, s aki nek nincs ide je, le he tő sé ge a lek vár vagy pá lin ka fő zés sel bí be
lőd ni, hely ben túl ad hat sa ját ke zű leg te li sze dett és a kény úr ké tes tisz ta sá gú lá bá hoz 
hor dott lá dá in. 1996 nya rán rég lá tott, pom pás ter més van. A pi a con 50–100 fo rint közt 
mo zog a kaj szi ára. A va rangy for ma hu szon öt fo rin tot ad ki ló já ért. Hír lik, ko má ja a kon
zerv gyár fel vá sár ló ja, aki fe lé je se néz a szö vet ke zet nek. Majd nyil ván át ve szi a ro kon
tól har minc ötért, min den ki jól jár…

A szom széd par cel la gaz dá ja vé gig bal lag a ros ka dó fák kö zött, időn ként fél re rúg egy
egy elé pottya nó, bár so nyos gyü möl csöt. Ven dég lá tóm kér dőn fel húz za a szem öl dö két.

– Nem sze di tek?
– Le rá zom cef ré nek az egé szet – mor dul a szom széd. – Csak nem fo gom oda ad ni 

ennyi ért en nek a…
A töb bit el nyom ja a pus kás csősz mo tor já nak ber re gé se.

A’ Durántzai Baratzkot ne hámozdmeg; ha nem egy ittze Baratzkhoz tölts egy ittze főtt mé zet 
hi de gen, ’s egy ne hány na pig tartsd a’ méz ben; azu tán ke vés sé főzd meg.

(Uri és kö zön sé ges kony há kon megfordúlt Szakátskönyv… Pes ten és Posonyban, Füskúti 
Landerer Mi hály költ sé gé vel és be tű i vel, 1801.)

Mi be fő zünk, min den eset re. A ren des lek vá ros üveg, fi gyel jünk jól, le het, ez se so ká
ig lesz már így: üveg ből van. Te te je le he tő leg nem csa va ros, mert azon nem lát szik át, 
ha pe né szed ni kezd. Ce lo fán fe szül raj ta, vé kony spár gá val ta ka ro san kör be köt ve. A 
gu mi nem az iga zi, mert né ha időnap előtt el öreg szik, el sza kad, s a hát só sor ban ál ló 
lek vár su nyin meg rom lik. (Per sze kéthetentehavonta úgy is kell vet ni egy fu tó pil lan
tást az egész ga le ri re, a rom lás nak in dul tat elő ven ni, a pe nészt egy óva tos moz du lat tal 
le ha lász ni a te te jé ről, a ment he tőt gyor san me gen ni – ha több ló dul meg egy szer re az 
enyé szet út ján, az em ber dü höng ve át fő zi őket.) A meg fe le lő hosszú sá gú ra sza bott, 
mas ni ra kö tött vé kony ma dzag jól tart, sőt, ha kel lő tü re lem mel fel te ker ge ted, öthat 
be fő zé si sze zont is ki szol gál. A spár ga aze lőtt ol csó volt, em lék szem – de aho gyan a 
gör be szö gek, az el ma gá nyo so dott gom bok és rej té lyes ren del te té sű, örkényi pöc kök is 
kü lön fé le ska tu lyák ban vár ták éle tük nagy pil la na tát, ami kor rá juk, pont és csak is rá juk 
lett szük ség, nagy anyá im nál a mi ni a tűr kí gyó farm jó szá gai is il lő becs ben áll tak, s ez 
ma sincs más ként.

Az iga zi üveg leg ke ve sebb fél, de in kább egy vagy két li te res: ki vé te les ese tek ben 
le het ki sebb, pél dá ul a rit ka kincs nek szá mí tó mál na vagy na rancs dzsem ese tén. Még 
na gyobb bö dön be csak sa va nyú ság ke rült – és né ha méz. Per sze ezek hez a mé re tek hez 
csa lád szük sé gel te tik. A mai lek vá ros üve gek kö zött ag gasz tó an sok az egykét sze mé
lyes ház tar tás ra sza bott mé re tű, s a vég je le az egy em ber egy sze ri fo gyasz tá sá ra szánt 
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rus nya kis mű anyag kasz ni, fel tép he tő, kívülbévül ra ga dós te te jé vel, ami a szál lo da ipa
ri reg ge lik ta lál má nya. En nek min den rész le te ezt vi sít ja ka já nul a rá pil lan tó ké pé be: 
egye dül vagy, nya va lyás, hi hi hi, át uta zó vagy még a sa ját kony hád ban is, hi hi, annyi 
vagy, mint ben nem ez a haj zse léál la gú, kö röm lakkbű zű, ki rú zso zott lek várka ri ka tú ra, 
s olyan nud li anyag ból van az éle ted, mint ami lyen ből én va gyok, ez zel a be hí zel gő gyü
mölcsáb rá val a fó li án… Oh, La Folia.

A ren des lek vár hoz szük sé gel te tik to váb bá, a csa lá don kí vül, spájz. (Aki úgy szok ta 
meg, ne vez ze élés kam rá nak. Élés, te hát.) Nor má lis ház nál éven te cse rélt pa pír ral fe dett 
pol co kon sor jáz nak a dzse mek, a be főt tek, a le csós, pa ra di cso mos és ubor ká sü ve gek; 
liszt, cu kor, gríz, szá raz tész ta; ott a rizs, a mák, a bab; buj kál né hány üveg bor; sza kaj
tó ban a krump li, a hagy ma; rú don lóg a kol bász, a sza lon na, s amíg el áll: pár fürt sző lő. 
A mai vi lág ban per sze ott gubbasztanak a kon zer vek is: szar dí nia, zöld bor só, ilyes mi. 
Há tul eset leg a lét ra, alul szer szá mos do boz, vil lany kör ték, ka rá csony fa talp. Va la hogy 
így. A go nosz ha tal mak szol gá la tá ba gör nyedt ház gyá ri „ter ve zők” a la kó te le pi la ká sok 
zö mé ből egy sze rű en ki hagy ták a kam rát. Ha még sem, ak kor a te nyér nyi he lyi sé gen 
át ve zet ték a fű tés csö vet, s ez zel meg fosz tot ták a ren del te tés sze rű hasz ná lat le he tő sé gé
től. Aki pe dig nem tud ho vá nyúl ni, ha ka masz fia hir te len ál lít be há rom éhes ha ver já
val, an nak jaj. (Az em be rek ben él azért az egész sé ges ösz tön – an nak ide jén ál la mi lag 
ve zé relt gúny tár gya volt a fri zsi der és hű tő lá davá sár lá si láz: tán épp azért, mert 
mind ket tő a haj da ni kam rák prak ti kus utó da és ki egé szí tő je. Le szá mít va egy ki adós 
nyá ri áram szü ne tet.)

A kam ra s ben ne a lek vár biz ton sá got ad az em ber nek. A ha ta lom per sze ki nem áll
hat ja a spájz zal ren del ke ző alatt va lót, mert nem azt eszi, ami vel a po li ti ka és a „pi ac gaz
da ság” na pi ér de ke sze rint etet ni akar ják: azt eszi, amit ő akar, amit sze ret, ami ről tud ja, 
mi van ben ne, s ha az üveg te te jén tró no ló, a rom lás ve szé lyé nek leg in kább ki tett ré teg 
meg pe né sze dett, hát ko mó to san, do hog va le ka na laz za, és le húz za a bu din.

A nem egé szen érett ba rac ko kat meg há moz zuk és vi gyáz va fel for ral juk, hogy na gyon ká sá sak 
azért ne legyenek, a gőz ben fő zés ál tal is. Ha fel forrt, ki szed jük, s híg cu kor ol dat ba rak juk. 
Hagy juk ben ne egy na pig állani, mely után tölt sük a cu kor ral üve gek be és pá rol juk gőz ben.

(Kugler G., id. mű.)

Ked venc szó tá ram, a Pe tit Robert ezt ír ja a conserver igé ről (he ve nyész ve, rö vi dít ve 
for dí tom): „tár gyas ige (el ső is mert elő for du lá sa 842, őse a la tin conservare). Jó ál la pot
ban tar ta ni, meg óv ni a ked ve zőt len vál to zás tól, rom lás tól. Lásd még: kar ban tar ta ni, sza
va tol ni, meg őriz ni, fenn tar ta ni, meg vé de ni, vi gyáz ni rá, óv ni, meg men te ni stb. El len té tei: 
el hagy ni, el ron ta ni, fél re vin ni, össze tör ni, ott hagy ni, el her dál ni, meg ron gál ni, szét szór ni, 
el ve szí te ni stb.” A conservatoire (ná lunk Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi
um) Pá rizs ban 1789ben jön lét re: „a drá mai és ze ne mű vé sze ti ha gyo má nyok meg őr zé se 
cél já ból”; a szó po li ti kai je len tés sel fran ci á ul csak 1851ben buk kan föl, for dí tom: 
Conservativisme: A kon zer va tí vok, a fej lő dés sel szem ben el len sé ge sek szel le mi ál la po ta.

A ma gyar nyelv ér tel me ző szó tá ra (Aka dé mi ai Ki adó, Bp. 1961.) „kon zer va tív” szó
cikk ében ef fé lék ol vas ha tók: „…a ré gi rend fenn tar tá sá hoz ra gasz ko dik, az újí tá sok kal 
szem be he lyez ke dik; ma ra di […] Ré gi di vat hoz, szo ká sok hoz, el vek hez, élet for má hoz 
ra gasz ko dó […]; ós di. ~ öreg úr. […] (Pol) A ha la dó pár tok ra di ká lis tö rek vé se i vel szem
ben a tő le kép vi selt osz tály(ok) hely ze té nek és ér de ke i nek meg fe le lő en a múlt in téz mé
nye i hez, jog rend jé hez me re ven ra gasz ko dó […]”. A „kon zer va ti viz mus” két pél da mon
da ta pe dig len így szól: „Ma kacs, me rev –. Ne héz volt ki ir ta ni be lő le a ~t.” Ki ir ta ni. Hm.

A Ma gyar Ér tel me ző Ké zi szó tár (má so dik, vál to zat lan ki adás, Aka dé mi ai Ki adó, Bp. 
1975.) ha son ló képp in té zi el a dol got: „Kon zer va tív mn 1. A ha gyo má nyok hoz, szo ká



32 replika

sok hoz stb. ra gasz ko dó […] 2. Pol A múlt in téz mé nye i hez, rend jé hez ra gasz ko dó, ma ra
di.” Méghogy ma ra di, már megint. Néz zük csak: „pejor I. mn A ré gi hez, el ma ra dott hoz 
ra gasz ko dó. II. fn Ilyen sze mély.”

Ezt az alat to mos csúsz ta tást ele ve ki ké rem ma gam nak. De van itt más is. A két szó
cikk lo gi ká já ból, ugye bár, vi lá go san ki tet szik, hogy a ré gi és az el ma ra dott ugya naz, s 
hogy aki a múlt bár mely in téz mé nyé hez ra gasz kod ni sze ret ne, az pe jo ra tív jel zők kel 
il le ten dő; a kon zer va ti viz mus ma kacs és me rev szo kott len ni, ki ir tá sa pe dig ne héz, de a 
mon dat múlt ide jű ige alak já ból kö vet ke ző en: nem le he tet len. Csak az nem de rül ki, 
hogy hor do zó i val együtt ir tot táke ki, vagy az „át ne ve lés” bi zo nyult si ke res nek.

Az meg há mo zott ba rac ko kat főzd meg szi rup ban, s töltsd egy szi tá ra. Szedd le az taj ték ját, 
s tedd be lé is mét az ba rac ko kat. S er re az for má ra min den fé le gyü möl csö ket csi nál hat ni.

(Bor ne missza An na sza kács köny ve 1680ból)

Itt hon két nem ze dék nem tud ja már, mennyi cu kor elég öt ki ló meggy hez, két nem
ze dék ve szi be azt a masz la got, hogy ol csóbb, ha ké szen vá sá rol ja; mint ahogy két nem
ze dék szá má ra is me ret len min den faj ta házimunka és a gye rek ne ve lés örö me, hisz nem
csak el vet ték tő lük az eh hez szük sé ges te ret, ha nem rá adá sul szün te le nül azt suly kol ták 
az agyuk ba, hogy mind ez csak nyűg és rab szol ga ság. S mi re is for dít ja egy át lagát vert 
azt a tö mér dek „meg ta ka rí tott” időt, ami re az ál tal tesz szert, hogy gyer me kei ham bur ge
ren és kon zerv lek vá ron nő nek föl? A sze re tet le nül ké szült étel pe dig (ki nem él vez te az 
óvo dá tól az egye te mi men zá ig, éle te va la mely idő sza ká ban leg alább?) ha tá sát te kint ve 
kö rül be lül ugyan olyan ve szé lyes, mint a su gár fer tő zött.

A há zi ba rack lek vár, szö gez zük le is mé tel ten: jó do log. Jó do log to váb bá ott hon len
ni az ott ho nunk ban, már ha van ilye nünk, s én a leg jobb dol gok kö zé so rol nám an nak 
lát vá nyát is, amint szeretteink két po fá ra tö mik ma guk ba a pa la csin tán kat. Jó en nek 
ér de ké ben a pi a con téb lá bol ni vagy a gyü mölcs fán hor zso lód ni; jó ze ne szó ra meggyet 
ma goz ni; jó el mos ni a Nagylábost, és fel só haj ta ni: kész. S ha va la ki fin to rog va azt ál lí
ta ná, mind eb ben ugyan sem mi örö möt nem ta lál na, nem tud nék job bat ta ná csol ni ne ki, 
mint amit tíz éves ko rom ban ne kem ja va solt egyik bölcs nagy né ném, mi dőn né mely 
kony hai te en dők el len lá za doz tam volt:

– Utálsz mo so gat ni, an gya lom? Sze resd meg!

Jú ni us vé gén a zöld di ót meg szur kál juk és annyi víz be tesszük, amennyi fel éri. 4 hé tig min
den nap friss vi zet ön tünk rá. Ak kor ki vesszük a di ót, há rom per cig főz zük, meg mér jük és 
ugyan annyi cuk rot sű rű szörp pé fő zünk. A di ót ben ne pu há ra főz zük, ke vés szekfűszeggel és 
fa héj jal. Ha ki hűlt, üveg be rak juk, te te jé re sza li cilt te szünk és be köt jük.

(Er dé lyi kony ha. Szász Mártonné Bene Ilon ka re cept je i ből. Az 1928ban meg je lent könyv 
utánkiadása, A & A Ki adó, h. n. 1991.)

Tud jáke még az ame ri kai rajz fil mek „mu lat sá gos” erő sza kán – ha nem „ak ció fil me
ken” és hor rorvi de ó kon vagy szá mí tó gé pek „já té kos” gyil ko lás ra buz dí tó prog ram ja in 
– ne vel ke dő kis köly kök a csú fo ló dót: „alá za tos szol gá ja, lek vá ros a po fá ja”? Jut is 
eszem be: tud jae még va la ki, mi lyen egy alá za tos szol ga? (Lásd mi hez tar tás vé gett a 
Ma gyar–la tin zseb szó tárt, minister cím szó alatt.) Tud ja még va la ki, mi a kü lönb ség az 
alá zat és a meg aláz ko dás vagy aláz ta tás kö zött?

S em lék szele a lök dö ső dős ver si ké re: „Enyim a vár, ti ed a lek vár”? A vár most kö rül
be lül tud ha tó, ki ké. Legyenek ve le bol do gok, ha tud nak. (Nem tud nak.) Én, a ma gam 
ré szé ről, to vább ra is be érem a lek vár ral. Servus humillimus, vagy, le gyünk hű ek a 
té nyek hez: serva. Sőt. Szí vem sze rint: conserva.


