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ÉTKEINK, 50-ES ÉVEK. 

FŰSZERESEK

Szabóné Molnár Ida
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Amikor volt, és amikor nem volt mit ennünk.
Téli időszakban reggelire: rozslisztből és faggyú-
ból készült rántott leves, metélt tésztával. Húsvét 
után már a kisgidák mellett lehetett egy kis tejet 
fejni a kecskéktől, ilyenkor kukoricakása, kemény-
re főzve és a tányérba mellé tejet tettünk. Jobb na-
pokon tejeskávét cikória kávéból készítettünk. Ez 
hígvizes kávé volt. Cukrot módjával tettek a szü-
lők, mivel az nagy kincs volt. Egyes családok még 
a konyhakredenc ajtaját is kulcsra zárták, nehogy 
idő előtt a cukrot megegye a gyerek. Tojás helyett 
pici zacskós tojásport lehetett kapni. Kenyér több-
féle volt. Mi a legolcsóbb Perli kenyeret vettük. 2 
Ft volt 2 kilogramm barna rozskenyér. A Bilik néni 
fűszerestől vásároltuk.

Ebédre: tésztalevesek, fokhagymás zsíron kis 
piros paprika. Krumplilé leves ugyanígy, csak 
hagymával. Sok tésztát ettünk, mivel az volt a leg-
olcsóbb. Mákos, diós, lekváros, krumplis, grana-
dénmars, nokedli, tótgaluska, lisztsmarni, (gáni-
ca), gombóc. Ezen kívül: nyúl volt az elérhető hús, 
mivel a határban fű az mindig volt, így gyorsan 
nőttek és jó kis pörkölt nokedlival volt a vasárna-
pi ebéd. Rántott húst nem nagyon ettünk, mert az 
nem volt gazdaságos, de a pörkölt az igen. Ősszel 
a Sikátori pusztára jártunk gombát szedni apuval. 
Néha egész zsákkal vittünk haza. Két napig is et-
tük. Télen apu varjút szokott fogni, meg verebet 
csapdával. Megnyúzta és fi nom húsleves készült 
belőle. Legalább 2 varjú 4-5 veréb kellett egy le-
veshez. Nem bántuk, miből készült, csak ízes le-
gyen. Sokat éheztünk, nem volt pénz élelemre. 
Apám dolgozott egyedül, és 5-en voltunk. Még-
is 1950-ben megkapta az elbocsájtásról a levelet. 
Az arcát ma is előttem látom, ahogy átvette a hal-
ványkék borítékot és elolvasta. Mit érzett, azt el-
gondolni sem lehet. Ezt követően reggelenként a 
bögre kecsketejjel indultunk a padlásra, mivel ott 
gyűjtöttük a száraz kenyeret, amit apu a munka-
helyén összeszedett az állatok részére. Elővettük 
az 5 kilogrammos nagykalapácsot, és darabokra 
törtük. Az apraját áztattuk, rágtuk, csak teljen a 
hasunk. A két testvérem bírta, de én minduntalan 
szájfertőzést kaptam.

Főzelékek: Tökfőzelék, karalábé, kelkáposzta, 
sárgarépa, spenót (májusi eső után fostosparéjból 
készült, a szomszéd Mariska néni receptje szerint). 
Paradicsomos káposzta. Minden főzelék berántva 
készült. Főzeléket nem húsfeltéttel, hanem sok ke-
nyérrel ettünk. Bátyám nagyétkű volt, sokszor 3 
ujjnyi vastag kenyeret is megevett abból a vastag, 
ragadós, sületlen kenyérből, amit néha kaptunk. 
A szomszédban lakott egy család, aki a Belügy-
minisztériumból hordta a moslékot a malacnak, 25 
literes alumínium tejes kannával. Este a hússzele-
teket kiszedték, a rántott húsok panírját leszedték, 
átmosták és pörköltnek újra megfőzték. Jóízűen 
elfogyasztották. Mi pedig irigyeltük, hogy milyen 
szerencsések.

Választási malacot vettünk, egy feketét. Nagy 
gond volt az etetése, mivel fent a padláson az ege-
rek igencsak elpusztították a száraz kenyeret. (Nem 
mertük megmondani, hogy mi voltunk az egerek). 
Naponta szedtünk kint a határban disznóparajt, 
fodros parajt, amit nyersen is, de főve is adtunk a 
malacnak. Gödröt ástunk, és egy vasrúdra akasz-
tottuk az üstöt. A gödörbe lógatva alágyújtottunk 
száraz kukoricacsutkával, vagy gazzal. Megpárol-
tuk a füvet, száraz kenyeret beleáztattunk, egy-két 
marék kukoricadarát szórtunk rá, ez volt a moslék, 
felöntve egy kis mosogatószer nélküli mosogatóvíz-
zel. Biztosan nem érezte jól magát nálunk a malac, 
mert az ólat hátul mindig kitúrta. Hiába karikázták 
meg az orrát. Bezzeg akkor sírt, visított, de harmad-
nap már megint túrta a vályogfalat. Egy este sikerült 
a betyárnak kiválasztani olyan sötét estét, amikor a 
hold nem világított, és a rozstáblák már az egy mé-
tert elérték. Mikor indult el csendben, azt nem tud-
tuk, csak az ólajtó bezárásánál derült ki, hogy nem 
röfög, és a hátsó oldala hiányzik az ólnak. Nosza 
rajta, az 5 fős család, 5 felé indult keresni a cocát, sö-
tét éjjel. Apám az ól renoválását kezdte el. Mi pedig 
szólítgattuk és haladtunk kukoricáson és rozstáblán 
át, egyikből a másikba, kezünkben egy cső kukori-
cával. Ha rátalálunk, egyszerűbb csalogatni kuko-
ricával, mint hajtani. Házunk a mai 69-es villamos 
végállomásánál állt, a malacot pedig majdnem a 
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Nádastónál találtuk meg. Nagy örömünk volt, ami-
kor visszaröfögött a co-co-co hívásunkra. Talán ő is 
örült, hogy rátaláltunk, mivel igen magányosnak 
érezhette magát azon a hosszú kiránduláson. Olyan 
80-90 kilogrammos volt és fi atal, de az apám nem 
akart még egyszer ilyen éjszakát, így kiadta az uta-
sítást. Holnap disznót vágunk. Nagy feladat volt ez. 
Rizs és paprika, bors kell hozzá, ami csak ritkán volt 
a fűszeresnél. Különben sem volt disznóvágás ideje. 
Nem volt mese, mielőtt végleg meglóg a malac, meg 
kell venni mindent. Azt hiszem, 1951-et írhattunk 
ekkor. Apám este 6-kor jött meg mindig a munká-
ból. A vacsora után előkészült a vágáshoz. Kések, 
edények a vérnek, üst alágyújtás, a pörzsölőt mindig 
a Nagy nénitől kértük kölcsön. Hagyma, fokhagy-
ma elkészítve, minden kéznél legyen. Aznap kevés 
ennivalót adtunk, hogy könnyen be tudjuk csalni 
a konyhába, ahol majd az apám, leszúrja. A kony-
ha kicsi volt, 2,5x4 méteres. Itt nemigen tudott az 
asztal és a sparhelt között megfordulni, nem hogy 
elszaladni. Megtörtént a lefogás, visítás, mindenki 
igyekezett jól csinálni a reá bízott feladatot. Pityu 
volt a lefogó, ő már akkor is jó súlyban és erőben 
volt. A malac elhallgatott, a lámpát meggyújtottuk, 
és a lámpafénynél kezdtük pörzsölni. Egyszer csak 
kopognak az ajtón. Nagy meglepetésre 2 idegen ér-
kezett. Fináncok voltak. Kérdőre vontak, mit csiná-
lunk. Elmondtuk az előző esti eseményt, aminek ez 
lett a következménye. Látták a körülményeket és 
csak annyit mondtak, a beszolgáltatást el ne felejt-
sük. Természetes, 2 kg zsír, amit holnap viszünk is, 
mivel előre megtudakoltuk, mivel jár, ha 5 fős csa-
lád disznót vág, még ha csak malac is az a disznó. 
Másnap elindult anyu a beszolgáltatás helyére. Itt-
hon lemérte a 2 kg zsírt, de rátett még 20 dekát, hát-
ha a két mérleg nem egyformán mér. Hófehér zsír 
volt, igen sajnáltuk, mert nem igen volt zsírja még a 
malacnak. Mitől is lett volna, a parajtól? A leadásnál 
pontos volt a mérleg és a többletet visszaadták, de 
nem a mi fehér zsírunkból, hanem csúnya, szürke, 
kitudja kiéből. Annak is örültünk, hogy egyáltalán 
jól mértek. A hús további sorsa már nem maradt 
meg az emlékezetemben, de az évekig foglalkoztat-
ta a családot, hogy a fi náncok hogyan kerültek oda 
az Isten háta mögé. Ki értesíthette őket? Hiszen a 
falu széle is (Pestújhely) fél óra járás oda és fél óra 
vissza, ezek pedig 20 percen belül ott voltak nálunk.

Fűszeresek
Pestújhelyre jártunk bevásárolni. A Thököly út és 
Neptun utca sarkán volt a Bilik Fűszerüzlet. Itt 
még felírásra is kiszolgálták a törzsvásárlót, aki a 
hétvégi fi zetésből egyenlítette ki számláját. A te-

jet kimérték egy huszonöt literes tejes kannából és 
másfél literes csatos üvegben vittük haza. Ezen kí-
vül két kiló kenyeret, meg még, amit ránk bízott a 
szülő, hogy iskolából jövet vásároljunk be. A tás-
ka mellett még a vásárolt dolgot is cipeltük. Most 
sokszor elnézem az iskolából jövő gyermekeket. 
A nagymama viszi a táskát, a gyerek sétál mellet-
te. Nekünk nem volt ilyen jó dolgunk! Visszatérve 
a fűszeresekhez. Mindenről és mindenkiről ott le-
hetett megtudni a legpontosabban a híreket. Amit 
az újság ír vagy a rádió mond, vagy a helyi ese-
ményeket. Kint a határban nem volt villany, csak 
1953-ban vezették végig. Addig ott szereztük be a 
híreket. Az ötvenes években le akarták foglalni a 
Povázsai fi ú autóját, mert magánszemély nem tart-
hat autót. Éjjel a teljes négy kereket leszerelték róla. 
Így nem tudták elvinni a kocsit. Örültek az embe-
rek, hogy a hatóság tehetetlen vele szemben. Ilyen 
és hasonló eseményekről tájékozódhattunk. Ezen 
kívül még, hogy a mi barackfáinkat ki dézsmálja és 
viszi eladni éppen a fűszereshez.

Bilik nénivel Iduka és Pityu 1941-ből
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Pestújhely másik neves fűszerese Dutkevics volt. 
1936-os évektől fogadták a vevőket a Nádastó utca 
és Bank utca sarkán lévő üzletben. Bözsi néni, Ró-
zsika néni és a fi a Laci, később már Laci bácsi. Akit 
2009-ben kísértünk utolsó útjára, a dinasztia utolsó 
tagját. A temetőhöz közel lakók inkább a Dutkevi-
csékhoz jártak vásárolni. Az Erdődűlő végén lakók 
pedig a Bilikéket látogatták vásárlás céljából. Ciga-
rettáért a Thököly úton levő Kosárékhoz jártunk. 
Pici üzlet volt, beugró kerítéssel. Csak az utcán 

álltunk, úgy szolgáltak ki. Háború után a hadirok-
kantak trafi kot kaptak kártalanításként. Pici helyisé-
get, hogy ültéből elérjen minden polcot. Apukám is 
ilyenre számított, amikor 100%-os hadirokkantként 
hazajött a három és fél éves hadifogságból. Biztatott, 
hogy tanuljak meg számolni, mert a trafi kban kell 
a jó fejszámolás. Ő már nem kapott trafi kot, hanem 
Vitéztelket kapott, valahol messze Újpesten. A te-
lekkel nem tudott törődni, mivel az egészsége nem 
engedte, egyébként is volt elég baja a családdal.

Dutkevics fűszeres


