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A lekvár dícsérete
Már nyár óta nem tudok megsza

badulni a gondolattól, hogy a mai 
mobilonlájn, nutellásburgeres vi
lágban immár nemzedékek csepe
rednek úgy fel, hogy nem is tudják 
milyen ízű az igazi étel. Az aki min
dent boltból, vagy jobb esetben 
a piacról szerez be, jobbára el sem 
tudja képzelni, milyen ízű a frissen 
szedett paradicsom, illetve hogy  
szalonna nem azonos azzal a vas
taghúsos, párolt, nemritkán rágós 
ármánnyal, amit fóliába kiszerelten 
merészelnek forgalmazni. A rém
történeteknek se sora, se száma, ez 
tényállás, kőkemény, szilárd faktum.

És ez nagyon nem jól van, mert 
az ízek fontos részét képezik az 
önazonosságtudatnak. Amennyi
ben az ember magyar, cseh, fran
cia, vagy csak szimplán európai, ha 
hamburgeren, falafelen, kebabon 
nő fel, jó úton jár a jellegtelen fa
lanszter felé, amit az utóbbi időben 
egyre inkább ránk erőszakolnak. 
Mert bár viccből szoktuk mondani, 
hogy az ember abból tudja, hogy 
ma gyar, hogy több tejfölt használ, 
mint ketchupot, a mókába nagy 
adag igazság is vegyül.

A nemzeti gasztronómia ha
gyományok, történelmi rétegző
dések, különlegességek gyűjtemé
nye, amit normális esetben, ott
hon, a családban sajátít el az ember, 
s több nyire természetes állapotnak 
számít. “Mi így szoktuk”   mond
juk sűrűn, s nemegyszer évszáza
dos hagyományokat viszünk to
vább. Itt van mondjukrá a lekvár. 
Viszony lag újkeletű dolog, a legen
da a 16. századhoz köti amikor Stu
art Mária orvosa narancsos édes ké

szítményt adott a gyengélkedő ki
rálynőnek. Állítólag a sopánkodó 
udvaroncok motyogása nyomán 
 “Marie maláde”  került át az angol
ba és innen tovább a marmaládé el
nevezés (bár a romantika iránt ke
véssé fogékony nyelvészek szerint 
ez pró zaian a birsalmalekvár portu
gál elne vezése). A magyar szakiro
dalom szerint tájainkon először az 
elitkultúrában fordul elő a 17. szá
zadban, s általában a cukorhaszná
lat elterjedésével hozzák kapcsolat
ba, az ügy ennél régebbi lehet, amit 
bizonyít a DélkeletDunántúlon 
peszmegnek nevezett török hódolt
ságot idéző szőlőlekvár. Feleségem 
elmondása szerint megboldogult 
anyósom szorgalmasan főzte, és el
sősorban császármorzsa, azaz smar
ni ízesítésére használta. A történel
mi tudnivalókat azzal zárjuk, hogy 
a 18. században a lekvárt szin te ki
zárólag szilvából készítették, cukor 
hozzáadása nélkül, és 1214 órás ro
tyogtatás után kemencében szárí
tották. A kemény katyvaszt csak víz
zel hígítva lehetett fogyasz tani, né
hol levesszerűséget főztek belőle és 
kenyérrel ették. 

A mi általában kétszemélyes 
háztartásunkba véletlen folytán 
került vissza lekvárfőzés (sokáig 
nem tartottam ésszerűnek, hogy 
két, éves szinten kevés lekvárt fo
gyasztó személy részére foglalkoz
zunk ilyen egész konyhát felforgató 
tevékenységgel). Az történt, hogy 
egyik cérnai nyaralásunk idején 
arra a nagyszerű ötletre jutottunk, 
hogy készítünk a gyereknek való
di szilvás gombócot. Beszerez tük a 
hozzávalókat s lelkesen nekiláttunk, 

mikoris kiderült, népiesen szólva 
hogy a menyasszony nem a megfe
lelő nemi szervvel rendelkezik. Mert 
mi volt? Csakcsupán az, hogy már a 
cérnai piacon sem volt normális szil
va, hanem az az átok asztali hibrid, 
ami semmire se jó, esetleg dísznek. 
Ahogy magoztam, egyre gondter
heltebb lettem, mert őkelme olyan 
kemény volt, hogy repülőből lete
kintve is világos volt, hogy ez csak 
akkor puhul meg, ha szétfőzi az 
ember a tésztát, az meg  nem opció. 
Úgy végződött az eset, hogy leda
ráltam a gyümölcsöt, hogy majd azt 
tesszük a gombócba, de így se ment, 
mert a micsoda a cukortól jócskán 
levet eresztett. Az ebéd sufnudli 
lett végül, a szilvatrutymóból meg a 
frissen felfe dezett dzsemfix csoda
szer segítségével lekvár keletkezett, 
szinte húsz perc leforgása alatt. Az
óta van lekvárfőzési kultusz nálunk 
és azóta tért vissza az igazi barack
lekvár is az étlapra. 

Aho gyan ezt a héteszű oldal
borda szokta diadalittasan meg
állapítani az egyegy sikeres akció 
nyomán az asztalon sorakozó lek
városüvegek láttán, anyáink, öreg
anyáink mosolyognak le ilyenkor 
ránk a másvilágról, hogy lám mégse 
neveltek akkora mihasznákat, mint 
egykor gondolták. 

Ezzel búcsúznék, kellemes, bol
dog ünnepeket kívánva, illetve an
nak reményében, hogy az idén is 
mindenki úgy ünnepel majd, aho
gyan ezt szoktuk. Rakjunk angyaltá
nyért, mézes pálinkát az asztalra, ra
gaszkodjunk a hagyományaink hoz, 
hogy legyen mit örökölniük az utá
nunk jövőknek.       KALAPIS Rókus



A zágrábi magyar gyermekek közös Mikulásvárását az idén a Histrion 
Színházban  szerveztek közösen a Tanács és a Zágrábi Magyar Intézet. Az 
ajándékokat a magyarországi Kerek Perec Egylet műsora után Szekeres 

Péter „apó” osztotta ki.
Immár hagyományosan a kéttannyelvű általános iskola tanulói  és az óvodások december 
18-án az Ady Körben karácsonyi műsorral kedveskedtek  a zágrábi magyar közösségnek.

A Horvát Információs és Dokumentációs Egyesület november végén az Ady Kör-
ben ünnepélyes keretek között átadta a 2016-os Tóth Tibor-díjat. A díjat az idén 

Jadranka Kalanj, a Nikola Tesla Műszaki Múzeum munkatársa vehette át.

A Zágrábi Magyar Intézetben december elsején, Kolinda Grabar-Kitarović köztársasági elnök 
asszony védnöksége alatt, megnyitották a Herendi Porcelánmanufaktúra alapításának 190. 

évfordulója tiszteletére szervezett kiállítást.

December képekben
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Péter „apó” osztotta ki.
December 4-én a Lisinski Hangversenypalota kistermében alkalmi műsorral 

ünnepelték meg a Koordináció napját Zágráb Kisebbségi Tanácsai és Képviselői.

Magyarország Nagykövetsége az idén is ajándékokkal kedveskedett a zágrábi 
magyar óvoda és iskola növendékeinek, képünkön Magyar József nagykövet az 

óvó nénikkel.

December 4-én Magyarország Zágrábi Nagykövetsége és a Zágrábi Magyar 
Intézet az idén is megszervezte a hagyományos adventi koncertet a zágrábi szé-
kesegyházban, amelyen Sztahura Ágnes orgonaművész Bach-műveket játszott.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Áldott, békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet kíván

az Ady Endre Magyar Kultúrkör

Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet 
kíván Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa

Bort, búzát, békességet!
kíván a szerkesztöség

ÉRTESÍTÉS
Vasárnap, 2017. január 8-án, 8:30 órai kezdettel, a zágrábi Szt. Márk-templomban 

szentmise a zágrábi magyar hívők részére az elhunyt Pápé János emlékezetére.


