
Hagymahéjjal festi
■  Húsvét nagyszombat
ján előveszi a régi lábas
kát, ami csak ilyenkor 
kerül elő a kamrából.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.)
-  Már 64 éves vagyok, de ne
kem a tojásfestés még mindig 
úgy tartozik a húsvéti készü
lődéshez, mint a sonka, a töl
tött tyúk főzése, no meg a sár
ga túró, amit Jancsi fiamék- 
nak is mindaddig én készítet
tem, míg a felesége meg nem 
tanulta az összeállítását -  
mondja a Nyíracsádon élő 
Verdes Jánosné. Bözsike kis
lány korában édesanyjával, 
nagymamájával közösen fes
tette a tojásokat, később pedig, 
amikor már elleste a fortélyo
kat, a maga készítette híme- 
sekkel várta a locsolókat.
-  A szükség „rávitte” az em
bereket, hogy mindenfélét ki
találjanak -  magyarázta. -  
Volt, aki itt-ott összegyűjtötte 
a krepp-papír darabokat, ami
nek kiáztatott levétől piros

lett a tojás, a tintaceruza bel
seje meg szép lilára színezte 
még az ember ujját is.

Bözsike is hallott ezekről a 
praktikákról, de ő a hagyma 
héjára esküszik, hisz ezt ta
nulta édesanyjától, ezt hasz
nálja évtizedek óta. Húsvét 
nagyszombatján előveszi a ré
gi, kopott lábaskát, ami csak 
ilyenkor kerül elő a kamra 
rejtekéből.
A hagyma héja az igazi

Kosárban jó előre összegyűj
ti az elhasznált hagyma héját, 
ezzel béleli ki az edényt. 
Felönti vízzel, belerakja a to
jásokat, egy-két csepp ecet, s 
már gyújthat is alá. -  A hagy
mahéj a forró víztől kiengedi 
a levét és megszínezi a tojá
sokat. Tíz-tizenöt perc múlva 
kivesszük, hideg vízre 
tesszük, s legkisebb unokám
mal, Tomival nézegetjük, mi
lyen színűre sikeredtek a to
jások. Amelyiket jobban éri a 
festékanyag, akár szép bordó 
is lehet, de legtöbbje világos,
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vagy sötétebb barna, Tominak 
azonban a narancssárga tet
szik a legjobban. Amikor ki
hűlnek a tojások, Bözsi néni 
szalonnával megkenegeti 
mindegyiket, hogy szép fénye
sek legyenek, s elosztja, hogy 
a családban mindenkinek, és

persze a szentelő kosárba is 
jusson belőle.

A munka végeztével elmos
sa a régi lábaskát, és beteszi 
a kamra hátsó polcára, hogy 
egy év múlva újra elővehesse 
az elmaradhatatlan húsvéti 
„szertartáshoz”.


