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Káposztavágó hétvége Csíkszépvízen

Körkép

A csíkszépvízi Nád-dűlőben ün-
nepéllyel egybekötve végez ték 
a község gazdái az egyik utolsó 
betakarítási mun kát, a káposz-
tavágást. A helyi önkormányzat 
kezde ményezésére újjáélesz-
tett hagyomány alapján a köz-
ség termelői közösen és egy 
napon, a Gál napjához legköze-
lebb eső szombaton metszik le 
a torzsákról a fejeket.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csíkszépvízen a gát alatti 
Nád-dűlőben igazi nép-
ünnepéllyel egybeköt-

ve, egyszerre vágta le a község 
nagyjából 750 káposztatermelő 
gazdája szombaton a káposztát. 
A mezőn már kora reggel nagy 
volt a sürgés-forgás, a földeket 
elözönlötték a mezőgazdasági 
járművek, szekerek, traktorok, 
többen mezei munkára fogták a 
szocialista jólét egykori emblé-
máját is, a jó öreg Daciát. Sokan 
mérleget is hoztak magukkal, 
abban a reményben, hogy a fesz-
tivál vevőket csábít a helyszínre, 
és a káposzta a helyszínen elkel. 
Jól számítottak – viszonylag 
nagy tömeget mozgatott meg a 
rendezvény, a látogatók legtöbb-
je pedig autója csomagtartóját 
káposztával megrakva távozott a 
helyszínről. 

A hideg sem szegte a résztve-
vők kedvét, a színpadról folyama-
tosan szólt a talpalávaló, egymást 
követték a fellépő néptánccso-
portok, énekkarok. A rendezvé-
nyen részt vettek a magyarorszá-
gi testvértelepülések, Kisgyőr és 
Újkígyós küldöttségei is, akik a 
kulturális műsor mellett a főző-
versenybe is beszálltak. A sátrak 
alatt hagyományos termékeket 
vásárolhattak az arrajárók, a ver-
senyzők bográcsaiban pedig al-
kalomhoz illő módon káposztás 
ételek főttek. 

Hordóért egy hordó káposztát
„A Nád-dűlő körülbelül 25 

hektár, a tőzeges föld kiváló a 
káposztatermesztésre. A falu 
káposztáskertjei emberemléke-
zet óta itt voltak, a feljegyzések, 
illetve az öregek elbeszélései sze-
rint pedig a gazdák közös meg-
egyezéssel, vásárral egybekötve, 
egy napon takarították be a 
termést. Ilyenkor idelátogat-
tak a környék mesteremberei, 
kötélverők, hámkészítők, ková-
csok, kádárok, akiktől a helyiek 
káposztáért cserébe beszerez-
hették a gazdaságban szükséges 
eszközöket. Egyes feljegyzések 
szerint például egy hordóért 
cserébe meg kellett tölteni az 
illető tárolóeszközt káposztá-
val” – avatott be a rendezvény 
múltjába Ferencz Tibor polgár-
mester.  

„Nem szíjas,
és hamar megfő”
Az elöljáró elmondta, negye-

dik éve már, hogy igyekeznek új-
ból életre kelteni a hagyományt 

– és egyre nagyobb sikert köny-
velhetnek el. Nem csoda, hiszen 
a helyiek szerint a szépvízi ká-
posztának nincsen párja. „Tö-
mött fejű, vékonyabbak a leve-
lei, nem szíjas és nagyon hamar 
megfő, nem beszélve az erőteljes 
ízről” – okított ki egy bárddal 
szorgoskodó menyecske, hozzá-
téve, hogy nem is igazi szépvízi, 
akinek itt bár egy darabka föld-
je nincs. A palántaállományt is 
helyben állítják elő, ősszel ma-
got fognak a kitetőző káposz-
tákból, tavasszal pedig előneve-
lik a palántákat. „Kell dolgozni 
bizony, kapálni, gyomlálni kell 
a káposztáskertet. Főként akkor 
nehéz, ha csapadékban szegény 
a kiültetési időszak, ilyenkor 
megtörténik, hogy több héten 
át naponta kijárunk öntözni” – 
mondta a gazdasszony. 

A túl korai káposztavágók
ellen
A szépvíziek káposztájára éj-

jel-nappal mezőőr vigyázott. „A 
hideg nem zavart, folyamatosan 
égett a tűz, fűtőztünk. Rossz 
szándékú látogatóból, sajnos 
idén is volt épp elég, és nemcsak 
áthaladó autósok álltak meg al-
kalmi tolvajként, hanem a kör-
nyékről sokan célirányosan jöt-
tek káposztát lopni. Nevet nem 
mondok, de olyan emberek, akik 
igazából nincsenek is rászorulva 
ilyesmire” – emlékezett a magas 
rúdra függesztett bakteri tök-
lámpás alatt az őr. 

A tolvajokat elzavarták, így a 
szépvízi káposzta – már ami nem 
kelt el a helyszínen – biztonság-
ban hazakerülhetett a gazdák 
udvarára, a betakarítási ünnepsé-
get pedig mi zárhatta volna más, 
mint igazi falusi mulatság, a ká-
posztabál.

Ötödik alkalommal szervezte meg Gyergyó-
szárhegyen október 14–15-én a Híres Szárhegyi 
Káposztavásárt és Fesztivált a Torzsások Turisztikai 
Egyesülete, a helyi önkormányzat és Hargita Megye 
Tanácsa, amellyel egy időben zajlott a Hagyományos 
Termékek Őszi Vására is. A metsző hideg ellenére az 
esemény sokakat a Vásártérre vonzott, és vitték az íz-
letes vékonylevelű káposztát, mint a cukrot. 

„Jó, ha Hargita megyében minél több ember 
tud a saját maga által termelt termékekből megélni” 
– jelentette ki Petres Sándor, Hargita Megye Taná-
csának alelnöke, kifejtve, Szárhegyen szerencsésen 
találkozott a két rendezvény, vagyis a Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete és az agrárkama-
ra által szorgalmazott Hagyományos Termékek Őszi 
Vására, illetve a helyi önkormányzat és a Torzsások 
Turisztikai Egyesülete által kezdeményezett Híres 
Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál. Mint mondta, 
kiváló, ha a szárhegyiek értékesíteni tudják azon ter-
ményüket, mely által méltán váltak híressé. 

Támogatásáról biztosította a jelen lévő gazdákat 
Márton István, a Hargita Megyei Agrárkamara mun-
katársa, illetve a Vidékfejlesztési Egyesület elnöke 
is, elmondva, célkitűzései közé tartozik minél több 

olyan kezdeményezést támogatni, ami a helyi kister-
melőket, gazdákat segíti terményeik értékesítésében. 

A gazdák is pozitívan értékelték a kezdeménye-
zést: Hompoth Ibolya güdüci termelő azt mondta, ki 
nem hagyna egyetlen vásárt sem, hiszen már megvan 
a vásárlói köre, amely várja a különféle készítményeit. 
– A múltkor „megszidódtam” Csíkszeredában, mert 
nem vittem olvasztott sajtot – magyarázta a gazdasz-
szony, aki szerint a hétvégi vásáron főleg a „hecsed-
lilekvár” alapjául szolgáló „hecsedlilé” volt nagyon 
kelendő, de nem maradtak szégyenben az erdeigyü-
mölcs-készítményei sem. 

A káposztás gazdák főleg azt fájlalták, hogy az 
ősszel nem volt eső, emiatt nem nőtt nagyra a híres 
vékonylevelű, mint mondták, ha az időjárás is ked-
vezett volna, kétszer ennyi káposztát is eladhattak 
volna. Miközben a vásáron adták-vették portékái-
kat a gazdák, a tér közepén a bográcsokban rotyo-
gott az ízletes káposzta, a gyerekek az iskolaudvaron 
az Egy szót se káposztavágásig vetélkedőn vehettek 
részt. Este pedig káposztabálon ünnepelte a híres, 
éppen karácsonyra érő káposztát termelő és vásárló 
egyaránt. 

Jánossy Alíz

Vitték, mint a cukrot, a híres szárhegyi vékonylevelűt
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