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Alpári György

A „japán gulyás” tüze 
A  nyár f� étele a leves. Szükségünk 

van rá, magyar ember nem élhet sem 

muzsikaszó, sem leves nélkül. Nem-

csak az étkezés elejére vagy végére 

kívánkozik, de nyaranta � az étkezés, 

az ebéd maga.

Leves pedig van kétféle: hideg és 

forró. Persze találni langyosat is, de 

az már vagy még nem leves. Az igazi 

leves, mondják, olyan, mint a szere-

lem: az els� kanál túl forró, az utolsó 

néhány meg túl hideg.

A leves lehet csíp�s és lehet er�tlen, kímél�, lábadozóknak való, de a leves 

alapvet�en a feln�tt férfi ak étele, méretes, tartalmas, f�szeres, ízes, színes, 

illatos és szürcsölhet�. Nagyanyám aratáskori bablevesében benne volt mind-

ez. A szép tarkababon túl volt benne sárgarépa, petrezselyemgyökér és -levél, 

hagyma, zellergumó, gyömbér, só, bors, pirospaprika is a fokhagymás rántás 

részeként, meg darabka füstölt sonka és kolbász, és ami a szürcsölést hozta 

meg, frissen gyúrt és belef�zött metélt tészta.

Leves van fél adag is, kisebbeknek, gyerekeknek, asszonyoknak, meg olya-

noknak, akik vállalják az idegeskedést azon, hogy mi illik majd az étvágykelt� 

ízekhez leginkább egy hosszú étkezés, lakoma során.

A  leves lehet hústalan is, húsos is. S�r� is, meg híg is. Nehéz eldönteni, 

hogy a karfi olleves hússal vagy hús nélkül fi nomabb-e, paprikával vagy anélkül, 

tejjel, tejföllel vagy vízzel, liszttel, búzaliszttel vagy rizsliszttel vagy kukorica-

keményít�vel ízlik-e majd jobban? Tészta legyen-e benne? Csurgatott tészta, 

aprócska kagyló vagy kicsiny kockatészta lenne-e a legjobb betét. Fehér bors-

sal vagy feketével ízesítve lesz-e szebb? Ha nincs kéznél szerecsendió, vajon 

hányan érzik majd hiányát? A fi nomságok iránt érzékenyek kedvéért, elismer� 

mosolyáért tehetek-e bele egy-két rákfarkat vagy vörös rákot egészben?

Leves készülhet halból is. Ha alaplevet f�zünk fejekb�l, uszonyokból, apró 

halakból, és el tudjuk dönteni, hogy a paprikás vagy a tejfölös, tejszínes irányt 

válasszuk, meg hogy f�zzünk-e bele zöldséget, hagymát, krumplit és hogy 

szálkával vagy szálka nélkül szeretjük-e a halat leginkább a tányérunkon látni, 

akkor már nyert ügyünk van, és nagyszer� lesz az étel.

Leves készülhet kagylóból is, ilyenkor a leghelyesebb, ha nem vacakolunk 

sokat, a család legelfogadottabb bakonyi szalonnás, tejfölös, babérleveles krump-

lilevesébe maréknyi kagylót szórunk, és már ehetjük is két arcra levesünk, han-

gosan persze, ha nincsenek hölgyek és nevelés alatt álló gyerekek a közelben.

Leves készülhet bármib�l, uborkából, tökb�l, borból, sörb�l, még nyári gyü-

mölcsökb�l is. Mint ahogy készült hajdanában. A tyúklevesbe f�zték a hámozott 
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almagerezdeket. Majd az id�k rohantával a húsleves helyett jött a f�szeres, 

forraltbor-szer� cukros lé tejszínnel, minden jóféle gyümölccsel. A legtöbbre a 

meggy, a szilva, az �szibarack, a piszke vitte. Sokaknak azok a legfi nomabbak.

Leves készülhet misóból is. A fermentált szójababpüré kiváló alapja a ser-

téshasa alja-szalonnával, kockázott dagadóval, oldalassal, jó sok hagymával 

és többféle gombával, köztük shimejivel, shitakével, zöldséggel, burgonyával 

megrakott – közép-európai haikukölt�k által „japán gulyásnak” elkeresztelt – 

szépséges, zamatos, nyári levesnek. Haikufogyasztók, csak tessék, csak tessék!

Napisten adta / A „japán gulyás” tüzét, / Nyári melegség.

Szép nyarat, színes virágokat, jégkockás italokat kívánok!

Ver�ce, 2013. június 22.

Dukay Nagy Ádám
Diffúz fájdalom,

felh�tüsz�kt�l gyulladt
torok az égbolt.

Hó- és f�szagú az éj:
két évszak van – két félholt.

Handó Péter
magasba vágyva

eszményb�l házat emel
a magasságba

így telik sorsa járma
az álmosodott semmivel

B. Tóth Klári

El Greco III.
(Nagy B. István festménye)

Telít a tér az �r
lerogynak égi kékek

ruháim red�kbe gy�rt
– papírszemélyiségek

vagyunk – jól gy�rhet�k
ha roppan a test s a lélek
hússzín golyónk a Föld:

felette a Megfeszített

sejthet� ha lebben
az égbolt takarója

s gy�rt magam – felettem –
a végtelen útját rója


