
A minap az egyik internetes közösségi 
oldal „titkos” gasztronómiai csoportjában 
az egyik tag feltette azt a kérdést: hogyan 
lehet eltüntetni a fazék aljáról a leégett 
baracklekvár szenes maradékát? Hamu-
lúggal – siettem azonnal a bajba jutott 
fakanálbajnok-kolléganő segítségére, mert 
mióta a lányom is felhívta a figyelmemet 
rá – a kémiatanárnője is megmondta: az 
ilyesmire a leg jobb ez a végtelenül egyszerű, 
környezetkímélő és olcsó módszer –, azóta, 
ha ilyen „baleset” ér, bizony nem restellem 
használni a nagyanyám kori módszert. 
Vagyis, ha leég a lekvár, zutty a fazékba 
egy maréknyi hamut, rá két-három csésze 
vizet, míg teljesen ellepi az edény alját, 
aztán forralni 5-10 percet, a többi pedig a 
fazékban zajló kémiai folyamatok dolga. 
Lényeg, hogy utána úgy fénylik az edény, 
mint Salamonnak ama nemesebbik test-
része. Szóval, ezzel a gondolattal ajánlot-

tam a nagymamamódszert, aztán vissza-
vonulva figyeltem a vita fejleményét. Hát 
kérem a többi fakanálbajnok mindenféle 
csodaszert ajánlott, kezdve a mosószódá-
tól a szódabikarbóna és ecet kombináció-
ig, hogy a legegyszerűbbet ne is említsem, 
miszerint, ki kell dobni a fazekat, és újat 
kell venni helyette. Közben a bajbajutott 
rövid válaszában jelezte nekem, hogy 
hamuja nincs, inkább próbálkozik va-
lami mással. Lelke rajta – gondoltam 
magamban, mióta a vita zajlik, valahol 
a zöldben néhány gallyal már tüzet is le-
hetett volna rakni, hogy legyen maréknyi 
nagymamaféle csodatisztítószer. Mert 
bizony el nem dobnám a fazekat, s nem 
is vikszolnám semmilyen csodaszerrel, ha 
van erre egy olcsó és könnyű eljárás. Meg 
egyébként sem kell még egyszer feltalálni 
a spanyolviaszt, ha azt már egyszer felfe-
dezte valaki. 
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Hamulúg és spanyolviasz
     villanás n Jánossy Alíz

Mától megnövekszik a felhőzet, a térségben min-
denfelé záporokra, zivatarokra lehet számítani. A 
hőmérséklet is lecsökken 20 Celsius-fok alá. Hideg-
fronti hatás várható, emiatt fejfájás, rossz közérzet 
jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás. 
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Az inkák előtti korból, az úgyneve-
zett Lambayeque-kultúrához tar-
tozó érintetlen sírt tártak fel Peru 

északi részén, Chiclayo város közelében.
A Sicán- vagy Lambayeque-kultúra a mai 

Peru északi partvidékén 750 és 1375 között 
létezett, fővárosa Batán Grande volt. E kul-
túra a 900–1100-as években élte virágkorát, 
ekkor emelték monumentális épületeiket, 
temetkeztek nagy sírkamrákba, széles kör-
ben használták a rézből arzénnal ötvözött 
bronzot, és teremtettek kereskedelmi  kap-
csolatokat az ecuadori partvidékkel. 1050 
és 1100 között Batán Grande elpusztult, a 
hatalmi központ pedig Túcume lett. 1375 és 
1400 között a Sicán-terület a Chimu király-
ság uralma alá került, majd az inkák hódí-
tották meg. 

Az előzetes vizsgálatok tanúsága szerint 
a sírban egy olyan pap aludta örök álmát, 
aki a termékenységi kultuszhoz kapcsoló-

dó szertartások során emberáldozatokat 
mutatott be. 

„A sírban három bronzkést találtunk 
több egyéb fémtárgy társaságában, vala-
mint előkerült egy kerek rézlapocskák-
ból varrt szoknya is” – ismertette Fausto 
Saldana régész.
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A fotót bányász Anna, a Hargita megyei művészeti Népiskola fotó szakának volt elsőéves diákja készítette. 


