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Köszöntő
Szász József Vámosatya község polgármestere 1951. 05. 06-án született Vámosatyán, jó módú paraszt 

családban. Az általános iskolát helyben, a középiskolát Vásárosnaményban további tanulmányait Nyír-
egyházán és Kecskeméten végezte. Munkaviszonyát a helyi majd később a 3 településből társult mező-
gazdasági termelőszövetkezetnél kezdte és később középvezetői és felső vezetői munkakörben folytatta. 
Több éven át a termelőszövetkezetben különböző magasabb tisztségek betöltését bízták rá. 

A rendszerváltás (1989-90) időszakában 
munkahelyet váltott, társaival Kft-t alakított 
és vállalkozóként dolgozott 1994. december 11-
ig. 1994 december 14-től napjainkig 7 cikluson 
át, Vámosatya polgármesterévé választották. 
A váltás nem okozott problémát az életében, 
örömmel fogadta a felkérést, a polgármester-
ség elvállására, legfőbb feladatának tartja a 
település érdekeinek a megvédését és képvise-
letét. Munkáját mint korábban is odaadással, 
felelőséggel, megfontoltan és körültekintően 
végzi. Célja a település működési feltételének 
a megteremtése, az alapellátási kötelezettsé-
gek biztosítása úgy, hogy élettapasztalatával, 

tudásával a település fejlődésének lehető legjobb megoldást találja meg. (Képünkön Szász József Büdy 
Mihály „feketeládájával”, amiből akkoriban 10 ezer jó vitéz ugrott elő, de ma a polgármester ugyan-
ennyi jó ötletet tart benne).

Arra törekszik, hogy az utána következő nemzedéknek a kialakított életkörülmények reményt adja-
nak arra, hogy jövőjüket és számításukat itt találják meg falujukban. Ezért létrehoztak különböző kép-
tárakat, tájházakat, emlékparkot. Látogatóvá tették a Büdy-várromot.

Itt kapcsolódtam be én is Szász József pol-
gármester felkérésére Vámosatya életébe. Akko-
riban polgármestersége második ciklusát (1998-
2002) töltötte én pedig az MTA friss kandidátusa 
voltam a hadtudományban, mint kezdő hadtör-
ténész. A nyíregyházi megyeházán találkoztunk 
Szász Józseffel a Szabolcs Szatmár Bereg megyé-
ből elszármazott tudósokat egybegyűjtő MTA 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos 
Testület 9. közgyűlésén. (Képünkön a szerző és 
Szász József polgármester).

A Testület elnöke Kecskés Mihály (1931-2013) 
mikrobiológus javaslatára felajánlottuk hogy, bár 
a szülőföld fejlesztésére pénzt nem tudunk adni 
de tudásunkat ingyen adjuk. A Közgyűlésen jelen voltak a megye községeinek érdeklődő polgármesterei 
is, közöttük Szász József, Vámosatya polgármestere. 

Az ebédből visszatérve a folyosón találkoztunk. Beszédbe elegyedtünk és a végén névjegykártyát cse-
réltünk. Akkor nem tulajdonítottam ennek jelentőséget, mert a névjegycsere szokványos dolog volt. A 
következő évben a feleségemmel mentem a közgyűlésre, aminek kulturális programjaként a polgármes-
ter meghívására ellátogattunk Vámosatyára, hogy megismerjük a falu értékeit. Én a Szatmári sík egy kis 
falujában láttam meg a napvilágot Csaholcon, egy másik, még kisebb faluban Nemesborzován nőttem 
fel, így a Beregi sík községében nagyon otthonosan éreztem magam. 
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Teltek az évek, én kutattam és publikáltam, időm nagy részét a második világháborúban kiépített 
magyar erődrendszer tanulmányozásával a Keleti-Kárpátok hegyei között töltöttem. Már négy év telt 
el a vámosatyai kirándulás óta, lassan a feledés homályába jutottak itteni emlékeim. 2006 januárjában 
csörgött a telefon, Szász József keresett. Kérdezte, hogy mint hadtörténész mit tudok a Büdy várról? 
Bevallottam, hogy semmit, de megegyeztünk, hogy a következő hétvégén vonattal odautazok. Végül 
Nyíregyházáig vonatoztam, Szász József elém jött és a szemle végén vissza is vitt oda. 

A várrom szemlézése során kísérőnk is akadt, egy régi ked-
ves tanítványom a Nemzetvédelmi Egyetemről, Csernyi Sán-
dor főhadnagy a barabási határátkelő parancsnoka. A várromot 
körbejártuk, de olyan alacsonyak voltak a romok és oly sok a 
törmelék, hogy nem jutottam sokra, mindössze fotókat és vázla-
tokat készítettem. Megígértem, hogy tavasszal visszajövök tér-
informatikusokkal és készítünk egy térinformatikai felmérést, 
annak segítségével már többet fogunk látni a vár akkori állapo-
tából. A Budapesti Műszaki Egyetem (óraadó tanárként tanítot-
tam) térinformatikus hallgatóinak terepgyakorlatát Vámosatyá-
ra terveztem és 2006 május elején meg is érkeztünk. (Képünkön 
Szoták Erika, a látványtárak háziasszonya és a polgármester).

Az elkészített dokumentációból kiderült, hogy a 2-4 méter 
magas falakat törmelék borítja, így az komoly feltárást igényel. 
A felmérés dokumentációját elküldtem az Országos Műemlékvé-
delmi Hivatalhoz, ennél többet nem tehettem. Készítettem még 
közben egy tanulmányt arról, hogyan lehetne Vámosatya község 
idegenforgalmát fejleszteni, különös tekintettel a Büdy várban 
rejlő lehetőségekre. 

A református templom feltárását korábban már vezető Dr. 
Juan-Alberto Cabello régész számára nem volt ismeretlen Vámo-
satya és a polgármesterrel ápolt jó kapcsolatának köszönhetően 
2006 júniusában elvégzett részleges feltárással megállapította, 
hogy a falakat mintegy 3000 köbméter törmelék borítja. Ameny-

nyiben sikerül forrást találni, és a törmeléket eltakarítani úgy várhatóan a 2-4 méter körüli falakkal a vár 
maradványa rendkívül impozáns képet mutatna, ami vonzaná a turistákat. 

Ettől kezdve egyre gyakrabban jártam Vámosatyán, vagy Vámosatya képviseletében valamelyik Vá-
mos Települések Szövetségének találkozóján. Megfordultam a községben katonai hagyományőrzőkkel, 
a budapesti Ezüst Lant Énekkarral a dabasi Bazsalicska citerazenekarral, vagy egykori katonai főiskolás 
osztálytársaimmal. 

Egy alkalommal a polgármester úr azzal lepett meg, hogy megvásároltak és felújítottak egy régi há-
zat, helytörténeti gyűjtemény számára, bár helytörténeti anyag már csak elvétve található a faluban. Dr. 
Gulyás István tarnamérai gyűjtőt vittem el Vámosatyára és mutattam be Szász József polgármesternek, 
aki ebből is gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki. A tájház és látványtárak sorozata a bizonyíték erre. 
Bár sok pénze nem volt és ma sincs a falunak, de Szász József jó érzékkel tudott megnyerni embereket 
céljai eléréséhez. Ezek közé tartozik Dr. Berényi László is, Vámosatya első díszpolgára, aki gyermekkora 
óta kötődik Vámosatyához és neki köszönhető többek között a falu közepén található emlékpark jelen-
tős része és a Kőház két kiállító termének berendezése is. Segitségükkel született meg a Karsai Sándor 
emlékház és a Büdy-vár látogató központ, így teljesedett ki a falu közepén az emlékpark és a temetőben 
a ravatalozó előtti téren a kegyeleti emlékmű együttes. 

Ebben a rendkívüli, energiát és időt igénylő szervező munkában Szász József Vámosatya község 
polgármestere nincs és sohasem volt egyedül. A külsős önkéntes segítőkön kívül a község képviselőtes-
tülete mindig mellette állt. Nevüket megörökítettük a Monográfia első kötetében. 

Szász József munkájában mindig számíthatott családjára is, akikre nagyon büszke, hiszen megértők 
és mindenben segítőkészek, mindig számíthat rájuk.
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(Képünkön a hátsó sorban balról jobbra: Szász Tibor és felesége Emese, Emese édesapja, Szász József, Korpás 
Zsolt, Gyöngyvér férje és Szász Kristóf. Az első sorban Szász Józsefné, Szász Petra, Korpás Krisztián és Szász 

Gyöngyvér. Az asztalnál Korpás Lilla.) 

1976. december 04.-én kötött házasságot Kozák Gyöngyvér Évával aki nyugdíjba vonulásig a bara-
bási Napköziotthonos Óvoda vezető-óvónője volt. Két gyermekük született Tibor 1976-ban, Gyöngyvér 
1983-ban. Gyermekei és 4 unokája Nyíregyházán laknak. Gyakran meglátogatják szüleiket, nagyszüleiket 
Vámosatyán, amiből a polgármester munkájához további erőt meríthet. 

Mindig igyekszik az iránta megnyilvánuló bizalomnak megfelelni. Ennek eredménye, hogy fejlődik a 
település, képviselő társaival együttműködve azon tevékenykedik, hogy megőrizze azokat az emlékeket, 
évszázadok alatt zajló eseményeket, amelyek Vámosatya 700 éves múltjának feltárásával és bemutatásá-
val olyan turisztikai érték létrehozásán munkál-
kodik, amely nem csak ide csalogatja a turistákat 
hanem az itt maradóknak munkát, megélhetést 
biztosit, és a település is hosszabb távon fennma-
radhat. A munkaviszonyban eltöltött 52 éve alatt 
számos oklevelet, kitüntetést, elismerést kapott. 

Polgármesteri tisztsége alatt 2020. január 22-
én a Magyar Kultúra Napján a Falvak Kultúrájá-
ért alapítványtól a „Bereg Mintafaluja” címet ve-
hette át. Legjobban ennek az elismerésnek örült 
mert úgy érezi, hogy nemcsak az ő és a képviselő 
testület munkáját ismerték el ezzel, hanem az egész települést. Ez jelentett számára igazi beteljesülést, 
ez a bizonyítéka annak, hogy az értékteremtő és alkotó munkát érdemes volt teljes odaadással végezni 
a mai napig.

Tisztelt Polgármester Úr! Boldog 70. születésnapot!
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Vámosatya monográfiája 2.

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak 
akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

Sebő Ferenc

Bevezetés
Vámosatya monográfiájának II. kötetét tartja kezében az olvasó, ami a község néprajzát és ahhoz kap-

csolódóan gasztronómiája történetét foglalja össze. A község monográfiájának az első kötete sem előzmény 
nélküli. A község egykori református igazgató-tanítója, Szabó Ferenc 1938-ban készítette el „Vámosatya 
község monográfiáját”, mintegy hatvanoldalnyi terjedelemben. Az igen jól tagolt munka először a tele-
pülés történetét tárgyalja, külön fejezetekben mutava be a Büdy-vár és az iskola történetét. Ezen kötet a 
Szabó Ferenc által megírt monográfia „III. Népélet” fejezetét viszi tovább a térben és az időben egyaránt. 

Ezen kötetünk fő sodorvonala a helyi gasztronómia története. Először is tisztáznunk kell, hogy mi 
is az a gasztronómia? Az idegen szavak szótára szerint „a gasztronómia görög szó, (…) jelentése sza-
kácsművészet, ínyencmesterség, tágabb értelemben pedig a terítés, a felszolgálás művészete, az étkezés 
kultúrája, de magában foglal mindent, ami az étkezéssel kapcsolatos.”

Egy nép étkezési kultúrája, szokásai, konyhájának fejlődése az adott nép történelmével szorosan 
összefügg. Ezen kötet Vámosatya tágabb környezetét is vizsgálja. A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
lakóinak táplálkozáskultúrája átmenetet képez az Alföld, Erdély és a Felföld felé. A Beregi Tiszahát 
közigazgatásilag Bereg vármegyéhez tartozott ugyan, de néprajzi értelemben mindig is a Felső-Tisza sík 
vidéki területeinek a szerves részét képezte. Az erdős, és a mocsarakkal, patakokkal szabdalt, a Tisza 
folyóval határolt síkvidék ma is különbözik a ma Ukrajnában található Bereg megye más térségeitől. A 
terület lakossága is színmagyar, tehát nem sok köze volt Bereg vármegye hegyvidéki területeinek zömé-
ben ruszin lakosságához. 

A terület lakóinak életmódjában és anyagi helyzeténél fogva nagy szerepet kapott a természet által kí-
nált élelmiszerek gyűjtögetése és az ebből készülő ételek. Ennek köszönhetően a levesek között jellegze-
tesek a hússal főzött gyümölcslevesek (almás csirkeleves), az aszalt gyümölcsökből készültek, valamint 
a gombával főzöttek (gombás káposzta, káposztás gombaleves). A levesek között ismertek még a gabona 
felhasználásával készült sajátos tészta levesek, mint a pirított tarhonyaleves, vagy a lebbencsleves. Szá-
mos kásafélét tálaltak és tálalnak ma is akár hétköznapokra, akár ünnepre. Ez utóbbiakhoz tartozott az 
édes lakodalmi kása, valamint a cselédeknek felmondásuk idején adott kitolókása (kölesből főzve), ami 
ma már nem ismert. Ellenben minden évben megrendezik a cinkefőző versenyt is Szatmárcsekén. Ez 
az étel krumpliból készült kásaféle. Igen népszerű a lapcsánka, ami reszelt burgonyából és lisztből áll és 
errefelé formázva, zsiradékban sütnek. ki.

E terület egyik jellegzetessége, hogy a töltött káposztát paradicsomlével készítik. A kukoricakásával 
apróra vágott füstölt hússal töltött káposzta neve: málékásás káposzta. Gyakran készítenek rakott pu-
liszkát is. Szintén erre a vidékre jellemző étel a káposztás paszuly (paszuly = bab). 

A mocsarak lecsapolásával a háborítatlan élőhelyek visszaszorultak és ez együtt járt az őshonos fa-
jok élőhelyeinek összezsugorodásával. E fajok, visszaszorultak a mezőgazdasági szempontból kevésbé 
értékes területekre, de a jelentős kiterjedésű vizes területeknek köszönhetően a terület napjainkban is 
viszonylag faj-gazdagnak mondható. 

A XX. század első negyedétől a mintegy 100 kisebb-nagyobb településből álló Bereg megyéből össze-
sen 22, - köztük Vámosatya - tartozik Magyarországhoz. A hegyvidék, valamint a területet mindenkor 
meghatározó jelentős városok, mint Munkács, Beregszász, Mezővári, a trianoni békediktátum óta Uk-
rajna részét képezik.

Az erdők a patakokkal szabdalt lankás síkvidéken megmaradtak. A haszonállattartás fontos helyei 
voltak az erdőirtásokkal keletkezett tisztások, kaszálók. Ezek biztosították a szarvasmarha és lovak téli 
takarmányát. Az árvizek után az ilyen laposok barázdáiban megrekedt vizek a halászat kiváló helyei 
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voltak. A hal gyakori étel volt a beregi konyhában. Sütve és főzve egyaránt ették, ám ennek ma már csak 
emlékei maradtak, meg néhány régi ételrecept. A mai beregi, szabolcsi és szatmári ételreceptek ugyan-
azokat a hagyományokat őrzik, ezért összehasonlításként felhasználtam a Fehérgyarmaton lakó húgom 
internetes gasztronómiai portáljának néhány receptjét, valamint a Vámosatyán született és felnőtt Kas-
sai Sándor szakácstól származó ételreceptek egy részét is.

Vámosatya hagyományos ételei, az elmúlt 100 év táplálkozási hagyományai ez idő alatt többszörösen 
átalakultak. Ennek ellenére számos olyan ételről is tudunk, amelyek még ma is központi helyet foglalnak 
el a vámosatyai emberek mindennapi táplálkozásában. 

Szabó Ferenc igazgató-tanító által 1938-ban Vámosatyáról írt monográfiájában olvashatunk a két vi-
lágháború közötti atyai népszokásokról, így a lakodalom, névnap, születésnap, a karácsony és az újév 
köszöntéséről. 

A második világháború után Bittner Erzsébet Vámosatyán töltötte gyermekkorát és felnőtt életének 
jelentős részét. „Emlékeim rendezgetése” című internetes blog bejegyzéseiben számol be vámosatyai 
élményeiről, közöttük számos népszokásról az 1960-70-es évekből.

A történelmi korok leggyakoribb betegségei közé tartoztak a kiegyensúlyozatlan táplálkozás követ-
kezményei, de a föld népe ismert olyan gyógynövényeket, amelyekkel enyhülést találtak a betegségekre. 

Ezek még ma is hasznosak lehetnek. A keverékeket Húgom gyűjteményéből válogattam.
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Vámosatya monográfiája 2.

1.
A Tiszahát

A keleti országrész egyik elfeledett vidéke, amelynek szépségéről talán csak az évről évre visszatérő 
vízitúrázók tudnak igazán. A Tiszahát a folyó felső szakasza, amely Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében 
rögtön négy külön szakaszra oszlik. A környező települések is a szerint határozzák meg földrajzi elhe-
lyezkedésüket, hogy melyik tiszaháti térséghez laknak közelebb. A Tisza jobb- és balparti széles szegélye 
a Tiszahát, amely négy részből áll. 

A Szatmári-Tiszahát - a Tisza Tiszabecstől Záhonyig terjedő bal partja. A Beregi-Tiszahát – a Tisza 
Szatmári Tiszaháttal szemben fekvő jobb partja, a Beregi-síkság déli és keleti részén. A Szabolcsi Tiszahát 
- a Tisza bal partja Tiszaeszlár és Polgár között, míg az Ungi Tiszahát - a Tiszától északra, a Latorca, La-
borc és Ung folyók medrei közt elterülő terület. Témánk szempontjából csak jobbparti Tiszahát érdekes, 
így csak ezeket részletezzük.

A négy tiszaháti szakasz meghatározásának ér-
dekessége, hogy minden esetben megjelölik, a folyó 
jobb vagy bal partja tartozik az adott részhez. En-
nek oka, hogy ezen a vidéken a Tisza határfolyónak 
számít, vagyis a fürdőzők és a kenuval túrázók fi-
gyelmét nem kerülheti el az a tény, hogy a folyónak 
hol csak a bal, hol pedig csak a jobb oldala számít 
magyar területnek. A határvízi közlekedés szabálya-
inak értelmében, életben van például a fényképezési 
és látcsövezési tilalom, ami a helyiek és a túravezetők 
szerint egyáltalán nem olyan szigorú előírás. Ami vi-
szont fontos, hogy az adott partoldaltól 30 méternél 
messzebb nem szabad eltávolodni, a folyót semmi-
képpen nem szabad átúszni, és az ukrán oldalon 
még vész esetén sem javasolt kikötni.

A Szatmári Tiszahát legjelentősebb települése 
Tiszabecs, ami egy apró határmenti falu. Itt, a 744-
es folyamkilométernél lép be a Tisza Magyarország 
területére. A folyó errefelé igen csöndes, a táj pedig 
megejtően szép. 

A Tisza nyolc mellékfolyói közül (Szamos, Kraszna, Bodrog, Sajó, Zagyva, Körösök, Maros, Túr és 
három főcsatorna). A Túr szelíd bája, gazdag élővilága, és partján sorakozó települések nemcsak a leg-
nagyobb költőket ihlette meg, de évente sok ezer turistát csábít az ország keleti felébe.

A Túr folyó szabályozása óta egy mesterségesen kialakított mederben éri el a Tiszát. Az eredeti mederbe 
Sonkád község térségében, a Kis Bukónál egy zsilipen át folyik a víz. A Túr Kölcse előtt két ágra szakad, 
és az Új-Túr Szatmárcsekénél folyik a Tiszába. A másik ág Nagyar előtt ismét két ágra szakad, és a Ré-
gi-Túr Tivadarnál, míg az Öreg-Túr Sonkádtól 65 kilométert kanyarogva Vásárosnaménynál éri el a Tiszát.

A szabályozása előtti időkben a Túr sűrűn kanyargó volt, és Olcsvaapátinál futott a Tiszába. Egy ág 
azonban elszakadva Nagyarnál közvetlenül folyt a folyóba. A legenda szerint itt írta Petőfi Sándor a 
Tisza című versét. Pontosabban a település közelében egy régi erdő utolsó tagjaként álló idős kocsányos 
tölgy tövében. A magányos öreg tölgy ma is áll, de az évszázadok alatt az időjárás alaposan megtépázta. 
A 1970-es években még villám is sújtotta. Sokáig úgy tűnt, hogy a fa végleg kiszáradt, de a tövénél fejlő-
dő új hajtásokból a helyiek arra következtetnek, hogy a fa talán mégis életben van. Petőfi fája irodalmi 
emlékhelyként is számon tartott védett érték, a környéken tett kirándulások egyik kedvelt célpontja, 
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csakúgy, mint a vízimalom Túristvándiban, a kopjafás temető Szatmárcsekén, Móricz Zsigmond szülő-
háza Tiszacsécsén, a szárazmalom Tarpán.

A Beregi-Tiszahát

A terület egykori neve Silva Bereg volt és egész területét összefüggő erdőtakaró borította. A falvak az 
erdők irtásaira települtek, mint Vámosatya is. Az irtásokkal kialakított szántóföldek azonban csak meg-
határozott számú népességet tudtak eltartani. A hagyományos gazdálkodást a 18-19. században végzett 
erdőirtások előtt az erdőkiélés1 különböző formái jellemezték.

A honfoglaló magyarok még mocsarakkal, lápokkal, élő és holt vízfolyásokkal átszőtt erdőket találtak 
itt. Aztán, ahogy az ember letelepedett, az erdők meggyérültek, a folyókat megregulázták és kialakult 
a Beregi-Tiszahátnak ez a fás legelők, kiterjedt füves puszták és vizes élőhely-maradványok tarkította 
környezete. Lakott vidékein az évezredes magyar múlt gazdag öröksége, a régi Bereg vármegye felbe-
csülhetetlen kincsei az Árpád-kori templomok, a haranglábak, a kúriák, a megörökölt történeti emlékek, 
és az ezekre épülő néphagyomány köszön rá az idelátogatóra. 

Bereg megye hajdan az egyik legnagyobb és legváltozatosabb tájegysége volt a Kárpát medencének. 
Losonczi István 1770-ben kiadott, a Hármas kistükör c. könyvében könnyen tanulható verses formában 
a következőket írja Bereg megyéről:

„Vég Beregh Vármegye szomszéd Ugotsával, / Igen ditsekedik Munkátsnak Várával / Itt Vári, Be-
regszász, Helmetz falujával / Tartja szegény házát kormos almájával.” 2

A XX. század első negyedére mindez alapo-
san megváltozott. A mintegy 100 kisebb-na-
gyobb településből álló megyéből összesen 
22, - köztük Vámosatya - tartozik ma Ma-
gyarországhoz. Az ásványkincsekben gazdag 
hegyvidék, valamint a területet mindenkor 
meghatározó jelentős települések – úgy mint 
Munkács, Beregszász, Mezővári – a trianoni 
békediktátum óta Ukrajna részét képezik.

A Tisza folyóval határolt síkvidék ma is különbözik a mai Bereg megye más térségeitől. Például az er-
dők a patakokkal szabdalt lankás síkvidéken is megmaradtak. A haszonállattartás fontos helyei voltak az 
erdőirtásokkal keletkezett tisztások, kaszálók. Ezek biztosították a szarvasmarha és lovak téli takarmányát.

Erdőmentes részt csak közvetlenül a falvak közelében láthatunk a régi térképeken. Ezek sokszor 
egészen a házakig nyúltak. Így mezőgazdasági művelést csak az erdők és a település közötti keskeny kis 
szántóföldeken tudtak folytatni. Ezeket a területeket is évről évre veszélyeztették az árvizek. 

A vízjárta területek gyakran maradtak megműveletlenek, így azokat szabadon nőtte be a bozót és a 
gaz. A népi táplálkozásban még ekkor is jelentős szerepet játszottak. Az árvizek után az ilyen bozótosok 
barázdáiban megrekedt vizek a halászat kiváló helyei voltak. A hal gyakori étel volt a beregi konyhában. 
Sütve és főzve egyaránt ették. 

Ma már kiszáradtak ezek a kis patakok és vad vizek, de az 1950-es években, a vízililiomáról híres 
Csaronda-patak árterületében még kosárral merítették a vizes, nádas helyekről a csíkot3, és készítették a 
csíkos káposztát és a többi ételeket. A lápos területek lecsapolásával ez teljesen megszűnt.

1 Hagyományos erdőkiélési módok: erdőirtás, tüzelőanyag-nyerés, minőségi faanyag (épületfa) kitermelés, , erdei legeltetés, 
makkoltatás, alomgyűjtés, lombtakarmány-nyerés, cserzőkéreg-termelés, mezőgazdasági elő- és közteshasználat, faszénégetés, 
hamuzsírfőzés, erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények, mohák, zuzmók, toboz, stb. gyűjtése, egyéb erdőhasználati módok 
(gyanta-, fenyőkorom-, kátrány-, szurok-, faecet- és terpentinnyerés, fenyőszesz-gyártás, stb.), vadászat.
2 Hármas kistükör, 50. oldal. Pozsony, 1773.
3 Hengeres testű, kígyószerű hal, az angolnához hasonlít, de attól mind színében, mind az úszói formájában eltér. Nagyjából 
20-40 centisre nő meg. Bőre apró, barnás színű pikkelyekkel borított, és hosszanti az egész testén végig futó csíkokkal díszített. 
Nevét is ezekről a csíkokról kapta. Tápláléka az iszapban található apró élőlények, valamint korhadó növényi maradványok. 
Emésztő rendszerén keresztül is képes lélegezni. A felszínre úszva száját a vízszint felé emelve levegőt nyel, amit a beleibe présel 
és ott hasznosítja az oxigént. Ezzel a mocsár kiszáradásával az iszapba bújva hónapokig is elél.
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Az élet egyik tartópillére a XVIII. század végéig az erdőgazdálkodás, az erdőgazdálkodásra alapuló állat-
tenyésztés volt, amely a hússzükségletet biztosította, kiegészülve a vizekre épülő halászattal, a mocsaras 
területeken a csíkászással. A másik tartópillérét a szántóföldeken folyó mezőgazdaság jelentette, az erdő 
széle és a települések között húzódó keskeny földeken. A táplálkozás, a megélhetés szempontjából komoly 
szerepe volt még az erdők szélén, a folyók, patakok szegeiben vadon nőtt gyümölcsösöknek, amelyek a 
beregi térség mai táplálkozási szokásaiban is jelen vannak. Nagy jelentősége volt ezenkívül annak, hogy a 
beregi ember jól ismerte az erdő és mező gombáit is, amelyeket szintén beépített az étrendjébe.

A középkori paraszti élet étkezési szokásairól minimális írott emlék maradt fenn. A paraszti étkezés a 
munkák napi ritmusához és az évszakokhoz igazodott. A nemes vadak elejtése szigorúan tilos és bünteten-
dő volt a köznép számára, legfeljebb a nyulat foghatták meg.

A földműves nép alapvető élelmiszere a gabonából készült kenyér volt. Abban az időben nagyon 
gyengék voltak a búza termésátlagai, a fehér kenyér luxus volt, csak a földesúr asztalára kerülhetett,
a kenyér alapanyaga ezért többnyire a rozs és a köles volt, a búza a parasztok számára szóba sem jöhetett. 
A középkor kenyere egyébként egy kovásztalan lepényféleség volt. Csak a 15. században kezdett terjedni a 
kovászolt kenyér, és a 17. században vált fő táplálékká. A korszak pórnépeinek fő táplálékai közé tartoztak 
a kásák kölesből, árpából, hajdinából. Ezek váltak tömegtáplálékká. 

Vámosatya hagyományos ételei az elmúlt 100 év táplálkozási hagyományai ez idő alatt többszörösen 
átalakultak. Megváltozott a gazdálkodás, sok régi kedvelt étel alapanyaga már csak a nagyobb bevásárló 
központok biotermék polcain található meg. Ennek ellenére számos olyan ételről is tudunk, amelyek még 
ma is központi helyet foglalnak el a vámosatyai emberek mindennapi táplálkozásában. 
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2.
A régi Tiszahát hal és gombaételei

A vízjárta, mocsaras terület halban gazdag volt, emiatt a halból készült ételek gyakran szerepeltek a 
beregi emberek étrendjén. Sütve és főzve egyaránt ették. 

Jól ismerték az erdő és mező gombáit is. A legelőn és a ligetes részeken termett a csiperkegomba, szeg-
fűgomba, az erdőben a bokrosgomba, a vargánya (tinóru), galambgomba, őzlábgomba, keserűgomba stb. 
Ezeket is beépítette a gasztronómiájába. A gombaételek jelentős része máig megmaradt. Legkedveltebb 
gombaétel volt a gombapaprikás, gombapörkölt, tejfölös gomba, de töltöttek gombával káposztát, és 
önálló étel volt a gombás rizs, reggelire a tojásos gomba.

Nyári halászlé beregi módra
(6 személyre) 1,5 kg vegyes hal, 5 darab zöldpaprika, 5 

darab paradicsom, 6 darab nagy krumpli, 2 fej vöröshagy-
ma, 3 dkg só, 3 dkg őrölt paprika, 1 tojás, 5 dkg liszt, 1–2 
cseresznyepaprika.

A megtisztított halat szeletekre vágták és lábasba rakták, 
hozzátettek egy paradicsomot, egy-két zöldpaprikát, 1–2 
cseresznyepaprikát, 1 kanál pirospaprikát, sót és a kockára 
vágott krumplit. Felöntötték vízzel és hozzáadták az apró 
kockára vágott vöröshagymát. A forrástól számított 50 per-
cig főzték. Majd a megfőtt halat kiszedték, a levet leszűrték. 
A lébe tetszés szerint tésztát főztek. Tálaláskor a halat előre 
a tányérokba rakták, és rámerték a tésztás hallét.

S avanyú halleves
(6 személyre) 1,5 kg hal, 2 nagy fej vörös-

hagyma, 15 dkg sárgarépa, 10 dkg petrezse-
lyemgyökér, 1 babérlevél, ½ mokkáskanál 
fekete bors, 15 dkg zsiradék, 1 púpozott evőka-
nál liszt, 2 dl tejföl, 2 tojás sárgája, ecet, só és 
zsemlekocka.

A megtisztított sárgarépát, petrezselymet, 
babérlevelet, borsot, sót három liter vízben 
feltették főni. Amikor a zöldség félig megfőtt, 
hozzáadták a megtisztított, feldarabolt halat. 
10-20 perc lassú főzés után leszűrték, a babérlevelet és a halszálkákat kiszedték. A megfőtt zöldséget 
passzírozón átnyomták. Ezt és a hal húsát visszatették a levesbe. Zsíron barna rántást készítettek. Ezt 
és a tejföllel elkevert tojássárgát folytonos kavarás mellett a felforralt levesbe öntötték. Ecettel ízesítet-
ték, vajon pirított zsemlekockával tálalták.
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Nyárson sült hal
2 darab 1 kg-os ponty, kecsege, csuka vagy más hal, 2 

dkg só, 1 dkg piros paprika, 6 dkg liszt. A megtisztított 
halat éles késsel sűrűn bevagdosták (a kis szálkákat 
vágták így el), sóval bedörzsölték, majd egy kevés pap-
rikás liszttel beszórták. Nyársra húzták és izzó parázs 
fölött forgatva ropogósra sütötték.

Időnként a vizek apadásakor, amíg a víz a baráz-
dákban ki nem száradt, egyszerű szerszámokkal, pl. 
vesszőkosárral fogták a csíkot, amit a halhoz hason-
lóan fogyasztottak. Sózva, kiszárítva tartósították. 
Gyakran kenyér helyett is ették.

Csíkleves (csíkos káposzta)
40 dkg savanyú káposzta, 2 babérlevél, 4–5 

szem bors, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evőkanál 
zsír, 1 púpozott evőkanál liszt, késhegynyi pi-
ros paprika, só, cukor, ecet, 10–12 db csík. A 
kimosott, kinyomkodott savanyú káposztát 
másfél liter vízben feltették főni. A megtisz-
tított felvágott hagymát a zsíron megfuttat-
ták, a lisztet megpirították, piros paprikával 
megszórták és egy kevés hideg vízzel simára 
keverték. A levest berántották vele. Meg-
sózták, csipetnyi cukrot tettek bele. Ha nem lett elég savanyú, egy kis ecettel savanyították.

A csíkot éles késsel lefejezték, és a belső részeket a nyakánál egyből 
kihúzták. Az így megtisztított halakat jól megmosták, levesbe dobták és 
egyszer felforralták; alig kellett főzni, mert nagyon hamar megpuhult. 
Paprikás lisztbe forgatva meg is sütötték a csíkot. Feldarabolva pörkölt 
is készült belőle. A mocsarak lecsapolásával a csíkhal eltűnt Vámosatya 
környékéről, de a káposztás hal még néha előfordul böjti napon, igaz, 
tiszai halból.

Gombapörkölt
Hozzávalók 6 személyre: 60 dkg gom-

ba, 15 dkg zsír, 1 fej vöröshagyma, só, 10 
dkg pirospaprika, 1dl húslé vagy víz, 10 
dkg zöldpaprika, 10 dkg paradicsom. A 
fej hagymát zsíron megpirították, majd 
rászórták a paprikát, jól elkeverték, be-
letették a gombát, felöntötték húslével, 
megsózták, beletették a zöldpaprikát, 
paradicsomot, ezekkel együtt puhára 
párolták. Tésztával vagy párolt rizzsel 
tálalták.
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Gombapaprikás
(6 személyre) 60 dkg gomba, 15 dkg 

zsír, 15 dkg vöröshagyma, ½ dkg papri-
ka, késhegynyi bors, csipet só, 1 dl víz, 4 
dl tejföl. A gombát megtisztították, apró 
darabokra vágták, hideg vízben meg-
mosták. A pucolt gombához zsírt tettek 
és az apróra vágott hagymával párol-
ták, megsózták, végül felöntötték vízzel. 
Amikor elfőtte a levét, borsot, egy kávés-
kanál pirospaprikát szórtak rá, összeke-
verték a tejföllel és felforralták. 

Tejfölös tinóru gomba (vargánya)
(A szatmári Tiszaháton: tinóri gomba) 

60 dkg gomba, 2 evőkanál olaj, 3 dkg zsír, 
egy fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, 1 dkg liszt, 
só, bors, petrezselyem zöldje. 

A megtisztított gombát vékonyra sze-
letelték. Az apróra vágott hagymát zsíron 
világossárgára pirították. Hozzáadták a 
gombát, sót, borsot, petrezselyemzöldet, 
majd gyakori keverés mellett erős tűzön 
megpirították. A lisztet elkeverték a tej-
föllel, ezt a pirított gombára öntötték és 
az egészet jól felforralták.

Gombás rizs
Hozzávalók: 20 dkg gomba, 1 kisebb fej 

hagyma, 1 bögre rizs, 2 bögre víz, 4 evő-
kanál olaj, só, bors, petrezselyemzöldje.

Elkészítése: A gombát, és a hagymát 
megpucoljuk és megmossuk. A rizst 
szűrőbe téve megmossuk. A hagymát 
apróra vágjuk, a gombát felszeleteljük. 
1 evőkanál olajjal a hagymát elkezdjük 
pirítani, majd néhány keverés után 
hozzáadjuk a gombát és együtt párol-
juk, míg a gomba megpárolódik. A rizst 
3 evőkanál olajjal egy edényben folya-
matosan kevergetve, megpirítjuk, majd 
a párolt gombát hozzáadjuk, felöntjük 
2 bögre vízzel és fűszerezzük. Ha forr, 

lehúzzuk a tűzhelyről és 15 percig főzzük, majd hagyjuk még lefedve párolódni. Amikor kész, hozzá-
keverjük a petrezselymet. Kiváló egytálétel.
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Gombás tojás
Hozzávalók: 30 dkg szegfűgomba, 4 tojás, 1 

fej hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, fél csokor 
petrezselyem, 1 evőkanál zsír, só, bors.

Elkészítése: A szegfűgombáknak lecsippent-
jük a szárát (nem szabad rajta hagyni, mert 
nagyon szívós és rágós. Folyóvíz alatt átöblít-
jük, és szűrőbe téve lecsöpögtetjük. A hagymát 
apróra, a fokhagymát vékony szeletekre vágjuk, 
a petrezselymet felaprítjuk, a tojásokat megsóz-
zuk, és felverjük.

Egy serpenyőben felhevítjük a vajat, egy kis olívaolajjal együtt. Rádobjuk a hagymát, és egy percig 
pirítjuk, majd hozzáadjuk a gombát, a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk. A gomba levet enged, ebben 
pároljuk tovább, míg el nem forr alóla a lé. Ekkor tesszük rá a petrezselymet, elkeverjük, és ha túl 
száraz, még egy kis zsírt adunk hozzá mielőtt a felvert tojásokat ráöntjük. A ráöntött tojást addig 
keverjük, míg az megszilárdul, vigyázva arra, hogy ne süljön túl, ne száradjon ki a tojás. Ezzel kész a 
kiadós reggeli, vagy vacsora.
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3.
A magyar gasztronómia fejlődéstörténete

A magyarság letelepülésének időszakáról, illetve az azt követő századokról meglehetősen hiányosak 
az írásos emlékeink, egészen a XV. század közepéig.4 A Vezérek korában a portyázásokból visszatérve 
a harcosokat gyakran gazdag lakoma fogadhatta. Elődeink általában földön ülve, családias hangulatban 
étkeztek. Áldomást ittak. 

A Kárpát-medencében történő letelepedést követően már Géza fejedelem is a túlélési szempontokat 
figyelembe véve papokat hozatott a magyarság keresztény hitre térítésére, így a magyar vendéglátásnak 
az egyházi vendéglátás lett az alapja. Ekkoriban még nem az ételek élvezetét, inkább a tápértékét tartot-
ták fontosabbnak. 

Ezért fogyasztottak vízben főtt kásaféléket, lepényeket, árpából és kölesből készült ételeket, bableve-
seket, burgonya- és paprika nélküli gulyáshoz hasonló (Áldos) leveseket, szárított tésztaféléket, valamint 
tejből készült ételeket. 

Az akkori szakácsok a vadhúsok, halételek és szár-
nyasok ízesítéséhez főként sót, ecetet, olajos magva-
kat illetve mézet használtak, melyeket gyakran pác-
ban érleltek, valamint előszeretettel fogyasztottak 
gyümölcsöket, ezenkívül salátaféléket, káposztát, 
hagymát, borsót, tormát is. A néhány fennmaradt fel-
jegyzés, tárgyi emlék arra enged következtetni, hogy 
elődeink egészségesen táplálkoztak. 

Az apátságok területén kutak biztosították az ivó-
víz ellátottságot, de ekkor már ismerték az egyes ser-, 
és borkészítési eljárásokat is. A seren és a boron kívül 

a kölesből, a nyírfa erjesztett leveléből, illetve kancatejből is készítettek italt. A gyermekáldást, szürete-
ket, a házasságkötést vagy akár a halotti tort ünnepnek tekintették, így minden alkalomkor áldomást it-
tak. Ezenkívül egy adott mesterségben az új mester avatását vagy az egyes portékák adás-vételét is ven-
dégeskedés kísérte. A raktározást kamrákkal és viszonylagosan jól felszerelt konyhákkal oldották meg. 

A főzéshez tűzhelyet és cserépedényeket, később háromlábú vasedényeket használtak (A képen: 
Nagymamám cserépfazeka Nemesborzováról). A honfoglalás utáni időszakban a magyarság már kisebb 
tanyákban, falvakban élt. A kunyhók körül állatokat, főként lova-
kat és szarvasmarhát tartottak és istállóban teleltették őket. Ekkor 
ismerkedtek meg hajdinával, a rozzsal, lencsével illetve a zabbal. A 
földet rendszeresen művelték és szántották. Az ételek sütéséhez 
tapasztott anyagkemencét használtak. Az értékesebbnek számító 
növényeket (szőlő) és az egyes konyhakerti zöldségnövényeket kez-
detleges kerítésekkel szeparálták el. A magyarság a velünk együtt 
élő népektől fokozatosan eltanulta a növénytermesztés és szőlőmű-
velés fortélyait, ezzel párhuzamosan megindult a méhészet is.Rideg 
állattartással tenyésztettek lovakat, kecskét, disznót. 

A szarvasmarha akkor még szintén csupán egy háztáji haszon-
állatnak számított. A gazdasági-, és társadalmi életben történt

4 Kárpáti Nóra: A gasztronómia fejlődéstörténete és aktuális trendjei. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing 
Intézet, Szakdolgozat 2016.
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változások természetesen kihatottak az étkezési kultúrára, szokásokra is. Szent István király idején fő-
ként nyugati és balkáni (német és görög) kultúrbefolyás hatására a királyi család szakácsai kivételes 
helyzetű iparosemberek voltak, akiket terményekkel, birtokokkal, nemesi címmel, adókedvezményekkel 
és egyéb pénzadományokkal jutalmazott. A kor gasztronómiai szokásainak megfelelően a napi egyszeri 
étkezés volt az általános. 

A reneszánsz szellemi irányzata a XIV. század első felében köszöntött be Magyarországra, nagy hatást 
gyakorolva ezzel táplálkozási szokásaink fejlődésére. Mátyás király uralkodásának időszaka (1443-1490) 
már jóval gazdagabb írásos emlékekben, szakácskönyvekben. A királyi és főúri asztalokra bőséges és 
változatos ételek kerültek. A húsételek közül népszerű volt a juh, a házi sertés, az őz, a marha, a nyúl, a 
liba, a kacsa, a páva vagy a fácán. Közkedveltek voltak a halételek, köztük a menyhal, a csuka, az angolna 
és a pisztráng is. 

Mátyás 1476-ban feleségül vette Beatrix, nápolyi 
királylányt, teret engedett az olasz reneszánsz Ma-
gyarországon történő kibontakozásának. Ezáltal az 
étkezésben is jelentősen érvényesült az olasz hatás. 
Beatrix szerette a pompát, a fényűzést. Elsőként 
rávette férjét, a királyt, hogy szigorú napirendet 
vezessen be. Koldusoknak, naplopó lézengőknek 
ne engedjen belépést a palotába! Száműzte a pisz-
kos abroszokat, és alaposan kitakarított, a kopott, 
elpiszkolódott, vakolata hullott falakat rendbe ho-
zatta értő kőmívesekkel, és ki is meszeltette. A 
fatányérok használatát is megszüntette. Kevéssel 

az esküvője után Franciaországból, Itáliából drága étkészleteket hozatott. Azontúl minden alkalommal 
művészi rajzolatú porcelántányérokban tálalták fel az ételeket. Magyarországon Beatrix érkezéséig az 
étkezésekkor nem használtak villát és nem is ismerték rendeltetését. Ennek használatát, a késsel együtt, 
ő honosította meg elsőként a budai palotában, majd használata elterjedt a főúri családokban, később 
pedig a nemesi családokban, sőt az alsóbb néposztályok háztartásaiban is.

A gasztronómia területén hosszú távú fejlődés indult meg a kereskedelem fellendülése következtében. 
Elterjedtek az olaszos sajtok, a fokhagyma, a vöröshagyma. Fűszerek közül pedig a sáfrány, a geszte-
nye, a gyömbér, a kapor, a szegfűszeg, az ánizs, a bors, a fahéj, illetve a dió. A fogásokra jellemző volt 
az édesebb ízvilág. A húsételeket erősen fűszerezték, majd nyárson vagy roston sütötték. A különböző 
levesek és mártások sűrítéséhez kenyérbelet használtak. Ekkor terjedt el zöldségfélék köretként való 
szervírozása is. Az ételek főzéséhez, párolásához üstöket, fazekakat és bográcsot használtak. Az étkezé-
sek közben komoly, illetve tréfás dolgokról társalogtak vagy költeményeket daloltak. Az éneket általában 
lantszó kísérte. 

Mátyás király uralkodása alatt tehát jelentősen megváltozott és gazdagodott a magyar konyhamű-
vészet. A sorra nyíló fogadókat és vendéglátó helyiségeket eleinte az utazók használták, később a helyi 
lakosság is igénybe vette szolgáltatásaikat. Ezáltal a fizetővendéglátás idővel természetessé, később hiva-
tássá, művészetté alakult. A fent leírtak alapján kijelenthetjük, hogy Mátyás korában a közélet kialaku-
lása pozitív irányba terelte a vendéglátóipar fejlődését. 

A XVI-XIX. században a magyar konyha területén a német és francia gasztronómia hatása érződött. 
Báthori Zsigmond (1572-1602) udvari főszakácsa, akit a magyar konyhatörténet Anonymusának nevez-
nek, mindent feljegyzett a kor étkezési kultúrájáról. Írásai számos eredeti ötletet és konyhatechnológiai 
megoldást tartalmaznak, melyekből egyértelműen visszatükröződik a hazai hagyományok keveredése a 
kifinomult francia konyhaművészettel. 

Mária Terézia idején (1717-1780) a bécsi befolyás is megjelent a magyar konyhaművészetben. A gyakori 
és kiadós lakomák középpontja azonban mégis a magyar nemzeti ízek és hagyományos ételkészítési 
technológiák voltak. Altorjai Apor Péter (1676-1752) így ír a magyar gyomorhoz legközelebb álló ízvi-
lágról: „Tormával disznóláb, káposzta tehénhússal, tehénhús rizskásával, tyúk sütve fokhagymával, 
tehén vagy disznóhús kaszáslével, jó borosan”. 
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A XIX. században a szakácskönyvek és feljegyzések mellett már 
utazók leírásaiból is tájékozódhatunk a magyar konyháról. Ahogy 
az fentebb is említésre került, a pesti polgárság kedvelte a bécsi, 
német és francia eredetű ételeket, de a hagyományos, magyaros 
ízek szintén jelentős mértékben jelen voltak az éttermek kínálatá-
ban. A paprikás csirke, a harcsapaprikás, a gulyás minden vendég-
látóhely étlapján szerepelt. Azonban a nemzetközi gasztronómia 
és magyaros ételek bővítése, gazdagítása szükségszerű volt. 

A XVIII-XIX. századtól kezdődően a modern konyha megje-
lenésével úgy is mondhatjuk, hogy a gasztronómia egyfajta ver-
senyzési alappá vált. A XIX. század közepén már megjelennek az 
önkiszolgáló és svédasztalos éttermek is. A XIX-XX. században 
pedig egyre több úgynevezett etnikai étterem nyílik, mint például 
a török, a kóser, kelet-európai, az indiai vagy afrikai. 

A második világháború idején, illetve azt követő élelmiszerhi-
ány miatt az étkezési szokások korábbi rendszere összeomlott. A 

vendéglők és az éttermek nagy része megszűnt, mert 
nem tudták előteremteni a nyitáshoz szükséges felsze-
relést, nem is beszélve a nyersanyagról. Helyüket a kis 
tőkével megnyitható és működtethető eszpresszók, ká-
vézók, borkimérések és kiskocsmák vették át. A legna-
gyobb változást az államosítás és a munkahelyi étkez-
tetés megindulása hozta. Ezzel az étkezési szokások 
uniformizálódtak.

A 60-as években, a gazdasági nyitással és az idegen-
forgalom élénkülésével feloszlottak a vendéglátó birodal-
mak, és általánosan is kezdetét vette a magyar gasztro-
nómia megújulása. 

Számos divatirányzat kezdett a köztudatba kerülni, 
úgy, mint a mozgásszegény életforma következtében kialakult, elhízást korlátozó étkezési törekvések, a 
változatosság iránti igény, a vegetáriánus táplálkozás népszerűvé válása és ezzel együtt az egészségesebb, 
tudatosabb étkezés felé irányuló életmód. 

Ezzel párhuzamosan azonban egy másik folyamat is elkezdődött a 2000-es évek elején. A vásárlóerő 
növekedése és a gépesítés hatására az üzletekben nagyobb hangsúlyt kap a körítés, a csomagolás és az 
eladhatóság. Ezzel szorosan összefügg, hogy az erre szakosodott vendéglátóipari egységek egyre gyak-
rabban használnak ízfokozókat, stabilizátorokat, mesterséges adalékanyagokat, félkész alapanyagokat 
és egyéb vegyszereket. A tartósítás és a raktározás kiemelkedő fontosságúvá válik. Ebben az időben 
terjednek el fagyasztott termékek, a hűtőláda, a fagyasztófiók és a mikrohullámú sütő is. Továbbá ekkor 
jelenik meg a konzerv, a leveskocka, leves porok és a már konyhakész termékek.

Egyre inkább elszaporodtak és a fiatalok körében rendkívü-
li népszerűségre tesznek szert a gyorsétkezdék (McDonalds, 
Burger King) amelyek együttesen az ételek minőségromlásá-
hoz vezettek. 

Napjainkban a fiatal nők körében újra divattá vált otthon 
csipkelekvárt főzni, levendula szörpöt készíteni, befőttet el-
rakni. Ezek a trendek tovább változtak, fejlődtek, finomodtak, 
szakosodtak, valamint számos, merőben más, újszerű, kreatív 
ötlet is napvilágot látott. A gasztronómiai trendek az internet 
és a globalizálódott társadalom hatására világszerte gyorsan 

terjednek. Minden nemzetiségnek megvannak a sajátos, csak az adott kultúrára, térségre jellemző egyedi 
irányzatai, autentikus ízei, törekvései, amelyek valamelyest elkülöníthetőek az általános tendenciáktól.
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Az első magyar szakácskönyv

Az első ismert magyar nyelvű szakácskönyvet eredetileg Csík-
somlyón, a ferences kolostorban állították össze 1693 előtt, majd 
Kolozsvárott másolták le 1693-ban.5 Ez a másolt kézirat juthatott 
Misztótfalusi Kis Miklóshoz6, aki először 1695-ben, majd 98-ban 
már kibővítve adta ki nyomtatásban. 

A bevezetőben emlegetett „két vagy három tál étel” azt jelenti, 
hogy néhány étel, és a bencés regulát követi. Minden étkezésre 
két főtt ételt kell főzni, hogy aki talán az egyikből nem tud enni 
(betegség miatt), a másikból lakjék jól. A könyv húsos és böjtös 
étkekre való felosztása is azt mutatja, hogy nem protestáns kör-
nyezetben született. A szerzeteseknek tilos volt vadászni, ezért 
vadételek is elenyésző számban fordulnak elő a kéziratos szakács-
könyvben. A szerzetesek vadhoz csak akkor jutottak, ha ajándék-
ba kaptak, esetleg vásároltak. 

A protestáns nyom-
dász Misztótfalusi Kis 

Miklós egy ferences szakácskönyvet adott ki többször is. Nem 
adhatta ki más, mert az övé volt Kolozsvárott az egyetlen 
nyomda. Azért egy rendes protestáns háznál csuhások recept-
jei szerint mégsem lehetett főzni, ezért a kéziratban szereplő 
„egyházi rendek” kifejezést „közrendekre” cserélte, hogy a kál-
vinista használók később a magukénak tudhassák a könyvet.

A XVIII. században változatlan címmel és szöveggel Nagy-
szombatban, Kassán és Kolozsváron további tíz kiadást ért 
meg, majd némi cím- és szövegmódosítással még a XVIII–
XIX. század fordulóján is újra nyomtatták. Mind a Büdy-vár, mind a parasztháztartások receptgyűjte-
ményét is ez alapján válogattam.

A Misztótfalusi Kis Miklós által kiadott első magyar nyelvű szakácskönyv a Szakácsmesterségnek 
könyvetskéje 213 receptet tartalmaz, amihez liktáriumos, azaz a befőttek és gyümölcsízek készítéséről 
szóló toldalék járul. A gyümölcsízekkel, befőttekkel ebben az időben a patikusok foglalkoztak, ezért a 
szakácskönyv liktáriumos toldaléka a felhasznált anyagok mennyiségét pontosan adja meg.

A főszöveg két részből, a húsevő napokra való étkek és a böjti eledelek leírásából áll. Ez utóbbiak közé 
a halakat, főzelékféléket, gyümölcsöket és salátákat sorolták, készítésükhöz vajat vagy olajat használtak. 
A húsevő napokra összeállított rész három fejezetre – főtt, sült és vajas étkekre – tagolódik. 

A receptek leírása rövid és lényegretörő, az ételek elkészítése néha mégis fejtörést okoz, mert az alap- 
és segédanyagok, sőt olykor a konyhai eljárások elnevezése is alaposan megváltozott. 

Mindez érthető, mert szerzője nem a 21. század olvasóinak, hanem a kortársaknak írta, amikor még száj-
hagyomány útján terjedtek az egyes receptek, ezért a receptes könyv inkább csak emlékeztető jellegű volt. 

Ami ezekben a receptekben feltűnik, az a bő fűszerezés. Ez a lakomák nagy ételegyütteseinek a 
megemésztését szolgálta. Az étkek kezdődő romlását is az erős fűszerezéssel lehetett elrejteni. Az álta-
lánosan kedvelt ízesítőszer a petrezselyem volt, az egyéb szokásos ízesítők (só, ecet, bor) mellett pedig 
főként borsot, vörös- és fokhagymát, tormát, majoránnát, gyömbért, zsályát, sáfrányt, fenyőmagot al-
kalmaztak. Kedvelt volt az ételek édesítése is, amire mézet, a leggazdagabbak pedig külföldről beszerzett 
nádmézet, azaz nádcukrot használtak. 

5 Szerzeteseknek szolgált útmutatóul az első magyar nyelvű szakácskönyv https://mult-kor.hu/szerzeteseknek-szolgalt-utmuta-
toul-az-elso-magyar-nyelvu-szakacsknyv (Letöltve: 2021. 02. 07.)
6 Tótfalusi Kis Miklós (1650 - 1702), kolozsvári nyomdász és betűmetsző, 1662 tájától Nagybányán, majd Nagyenyeden tanult teo-
lógiát. Amsterdamban tanulta a könyvnyomtatás mesterségét, melyet művészetté fejlesztett. 1690-ben Kolozsvárott telepedett 
le és haláláig könyvek kiadásával foglalkozott. Mint betűmetsző nagy hírnévre szert Európa szerte. 
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Ma már nem, de akkoriban az ételeket illatosították is, amire rózsavizet használtak. 
A káposzta ételként való használata igen hangsúlyosan szerepel a szakácskönyvben. Ez volt a kor 

legnépszerűbb főzeléknövénye, amit valószínűleg hittérítő szerzetesek hoztak magukkal és terjesztettek 
el Magyarországon. Ezért érthető, hogy a Misztótfalusi-szakácskönyv miért káposztarecepttel kezdődik. 

A több mint háromszáz éve megjelent receptek számos olyan kifejezést tartalmaznak, amelyek ma már 
nem használatosak vagy jelentésük megváltozott. Ennek ellenére mégis érthetőek az alábbi utasítások: 
„verd által a szitán” (szitáld meg); „hogy el ne fusson egymástól” (szét ne essen, fel ne híguljon); „tedd 
hídra” (helyezd fatányérra); „mindaddig keverd, amíg megöregedik” (amíg megkeményedik); „ha pedig 
megvirágoznék a méz” (ha tajtékos lesz a méz); „a tyúkot megmellyesztvén” (a tyúkot megkopasztván); 
„hánd forró vízbe” (dobd forró vízbe); „a szalonna is jól megrántódjék” (a szalonna is jól megsüljön); 
„kiment a mérge” (kifőtt az ereje); „felyül nádmézzel trágyázd meg” (szórj a tetejére nádcukrot). 

A szakácskönyv a felhasznált anyagok mennyiségét és az elkészítés idejét nem adja meg, de néha egy-
egy fordulattal, hasonlattal utal a mértékre: „egy ejtelnyi téj kell” (ejtel = kb 1,4 liter); „egy fertályóráig 
főzd” (egy negyedóráig főzd); „harmadfél font nádmézet” (két és fél font nádmézet); „tölts egy icce 
mustot reá” (icce = kb. 8 dl); „kerekdéden, mint a tenyered” (akkorára, mint a tenyered); „kevésség” 
(rövid időre); „öszvemarok mondolát” (két marok mandulát); „egy tyúkmony sültig” (ameddig egy tojás 
megsül); „mint egy ujjod temérdeksége” (mint az ujjad vastagsága). A receptekben a víz nem leszivárog, 
hanem leszivárkodik; a pecsenyét nem összetűzni, hanem megcövekelni kell, „hogy ki ne bomoljék”; a 
borsó héja nem leválik a vízben, hanem lesuhad; a szirup nem ülepszik, hanem higgad; és a leves nem 
felhabzik, hanem tajtékját kihányja.

A konyha személyzete a 17. százaban

A forrásadottságok miatt nagyon nehéz folyamatában szemlélni a főúri konyhaszemélyzet alakulását 
a 17. században. Folyamatos adatsorokat a Királyi Magyarország területéről csupán Batthyány I. Ádám, 
Esterházy Miklós nádor, Thököly Imre és az erdélyi fejedelmi udvar konyhaszemélyzetéről maradt fenn 
viszonylag sok értékelhető adat. 7 

A 17. századi főúri udvarokban a konyha-
sáfár, aki a konyha gazdaságát irányította, 
alacsony rangú tisztnek számított és nem az 
udvar népéhez, hanem a várbeliekhez tarto-
zott. Feladatát és rangját a konyhamester 
„vette át”. A konyhamester tiszte a középkori 
magyar királyi udvarból – legalábbis a jelenle-
gi kutatások szerint – hiányzott, amivel eltért 
a korabeli európai udvaroktól. A konyhames-
teri tisztséget az úr valamelyik, nem főran-
gú familiárisa8 viselte. A konyhamesternek 
általában nem kellett tudnia főzni, hanem a 
szervezéshez és rendtartáshoz kellett értenie. 

A szakácsok között e korszakban is létezett hierarchia. A magyar főúri udvarokban ez leginkább a fize-
tésükben fejeződött ki. 

Általános tendencia a korabeli Európában, hogy a kisebb konyhákon egyre inkább nők főztek és ez 
tükröződik a korabeli festményeken is. A szakácsok azonban a magyar főúri udvarokban a 17. században 
is még többségükben férfiak voltak, csupán az udvarok női részét ellátó ún. kiskonyhákon alkalmaztak 
női szakácsokat. 

A jól képzett, jól főző főszakácsokat minden magára adó udvarban sokra becsülték, hiszen amikor 
vendégeket fogadtak, akkor a feltálalt ételek minősége emelte az adott főúri udvar rangját, hírnevét. 

7 Benda Borbála: „Szakácsot olyat fogadtam” Történelmi Szemle XLVII (2005)1–2:15–46
8 Előkelő nemes úr szolgálatába, katonai vagy díszkíséretébe elszegődött szegény nemes, köznemes.



28

Vámosatya monográfiája 2.

A szakácsokról írva feltétlenül kell néhány szót 
ejtenünk a korabeli konyhák számáról és jellegéről. 
A 17. századi magyar főúri udvarok rezidenciáin ál-
talában kettő vagy még több konyha működött. Az 
egyik konyhát öreg (nagy)konyhának, a másikat 
többnyire kiskonyhának hívták. A nagykonyhában 
főztek az úrnak és családjának, illetve az udvar fami-
liárisainak. A kiskonyha pedig az udvar női részé-
nek a konyhája volt. Ha a főúri házaspárnak kiskorú 

gyermekei voltak, akik még velük éltek, akkor számukra és a dajkák számára főztek ott. 
A konyha a magyar főúri udvarokban a 17. században a konyhamester (magister coquorum) irányítá-

sa és felügyelete alá tartozott. A konyha személyzete: a szakácsok, a konyhasáfár, majd a század folya-
mán egyre több udvarban alkalmazott konyhaajtónállók neki voltak alárendelve. Úgy tűnik, legfontosabb 
feladata a konyhán elkelt élelmiszer számontartása volt. Bár a beszerzés nem az ő feladata volt, minden 
konyhára kerülő élelmiszer az ő kezei között ment át. Ezért egyrészt mindennap, másrészt hetente el 
kellett számolnia a konyhán felhasznált élelmiszerrel. Ugyancsak ezzel összefüggésben szigorúan be 
kellett tartatnia az asztali rendtartást, vagyis ügyelnie arra, hogy mindenki a neki kijelölt asztalnál ét-
kezzen, és hogy minden asztalra az előre meghatározott mennyiségű és minőségű ételt adják. Másik 
alapfeladata a konyhán való rend és tisztaság megvalósíttatása volt. 

Ennek megfelelően a konyhamester felelőssége volt, hogy illetékte-
len ne menjen be a konyhába, a szakácsok ne adjanak extra adagokat 
senkinek, saját húst ne főzzenek a konyhán. De neki kellett számon 
tartania a konyhaedényeket is, feljegyezve, hogy mennyit adott át be-
lőlük a szakácsoknak és ellenőriznie folyamatosan, hogy egy se vesz-
szen el belőlük. A tisztaság – ma úgy mondanánk, a higiénia – már 
a 17. században is fontos követelménnyé vált, és a konyhában erre a 
konyhamesternek kellett ügyelnie. Az erdélyi fejedelmi szakácskönyv 
írójánál reggel a szakács első és legfontosabb feladata, hogy a tiszta 
fazekat megöblítse. A konyhaedények mellett a szakácsok tisztaságá-
ra is gondot kellett fordítania. 

A konyhamester a mészárosoktól csak tisztán vehette át a húst, 
a szakácsok csak tisztán nyúlhattak az ételekhez. A konyhamestert 
egyes udvarokban előkóstolóként is alkalmazták. A felsorolt felada-
tainak gondos ellátása érdekében az étkezés egész időtartama alatt 
jelen kellett lennie a konyhán. 

Konyhamesternek a legjobban főző és a legügyesebb szakácsot 
tették meg. A konyhamestereket általában a familiárisok közül vá-
lasztották ki. Azonban előfordulhatott, hogy valaki szakmai karriert futott be és szakácsból emelkedett 
főkonyhamesterré, egyben megkapta az ezzel a tisztséggel járó nemesi rangot. 

A familiárisok rangjuknak és feladataiknak megfele-
lően különböző csoportokat alkottak, amelyek között 
lovaik és szolgáik száma szerint hierarchikus rend ál-
lapítható meg. 

Az eddigi szakirodalom alapján nehéz eldönteni, 
hogy a középkori Magyarországon létezett-e a konyha-
mesteri tisztség. Elsősorban azért, mert a szakirodalom 
összekeveri a főszakács és a konyhamester személyét. 

A magyar főúri udvarok többsége egy konyhames-
tert tartott, de néhol fő-és vicekonyhamestert is alkal-
maztak. A kisebb udvarokban a konyhamester tisztét 
viselő személy más tisztet is kaphatott.
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A konyhamesterek általában kisebb fizetést kaptak mint a főszakácsok, úgy fogalmazhatnánk, hogy 
fizetésük a szakácsok középrétegéhez tartozott. 

A konyhasáfár feladata az udvar ellátásához szükséges élelmiszer beszerezése, felügyelése és kiadása 
volt. A magyar főúri udvarokban a beszerzés főleg a különböző uradalmakból származó termények, 
állatok bevételezését jelentette, mivel ekkoriban a majorságokban megtermelt javakat és a jobbágyok 
terménybeszolgáltatásainak nagyobb részét az udvar ellátására fordították és csak kisebb részét tudták 
értékesíteni. Piacon főleg olyan, a főúri birtokon nem termelt cikkeket vásároltak, mint fűszerek, édes-
ségek stb. 

A konyhasáfár a felügyeletére bízott élelmiszerek közül a konyhákra valót átadta a konyhamesternek 
(többnyire naponta). A konyhasáfár természetesen a bevételezett és a kiadott élelmiszerrel köteles volt 
elszámolni. A konyhasáfár tiszte már a középkorban is létezett szerte Európában. A 17. századi főúri 
udvarokban a konyhasáfárság nem tartozott a magasabb rangú tisztségek közé. 

A főúri udvarokban a szakács az az alkalmazott, akinek feladatai kezdetektől fogva világosan 
körülhatároltak és akinek tiszte betöltéséhez egyfajta képesítésre volt szüksége, számuk az udvar 
nagyságától függött. 

A főúri udvarok nagy konyháiban több szakács főzött, akik között hierarchikus rend állt fenn, ami 
egyrészt a kapott fizetésben nyilvánult meg, másrészt az elvégzendő feladatokban. A hierarchia élén a 

főzés irányítója, a szakácsok közvetlen főnöke, a főszakács állt. Őt kö-
vették rangban a mesterszakácsok, akiknek segédszakácsok dolgoztak 
a kezeik alá. A ranglétra alján a szakácslegényeket, szakácsgyerekeket 
találjuk, akiket az elvégzendő munka függvényében alkalmaztak, több-
nyire pusztán ellátásért. 

A főszakács minden főúri udvarban fontos szerepet töltött be: ő hatá-
rozta meg, hogy milyen minőségű ételek kerültek ki a konyháról az úr és 
familiárisai asztalára. Egyes nagyobb konyhákon ő maga nem is főzött, 
csupán irányította és ellenőrizte a többi szakácsot. 

Kisebb főúri udvarokban jól képzett mesterszakácsok hiányában a 
főszakácsnak magának kellett főznie. Ilyen lehetett a Büdy-vár konyhája 
is. Amikor a főispán Munkácson tartózkodott, ott más volt a helyzet, 
nagyobbak voltak a lehetőségek is.

A főszakácsok irányítása alatt dolgoztak az ún. mesterszakácsok. A 
mesterszakácsok nem maguk végezték a főzés minden fáradságos mun-
kafázisát. A különböző élelmiszereket például a segédszakácsok készí-

tették elő a főzéshez: lenyúzták a vadállatok bőrét, feldarabolták őket, megkopasztották a szárnyasokat 
stb. Ezenkívül a segédszakácsok kevergették az ételeket, forgatták a nyársakat, bár ezeket a feladatokat 
gyakran inkább a szakácslegényekre bízták. 

A 17. századi magyar főúri udvarokban nem nemesi származású szakácsok főztek. A szomszédos 
cseh területen az ugyancsak közrendű szakácsok a legalsó fokon, vagyis szakácsinasként kezdtek és 
fokozatosan emelkedtek mesterszakácsokká többéves tanulás és vándorlás után. Magyar területekre 
vonatkozólag adatok hiányában nem tudjuk határozottan megállapítani, hogy hasonló volt-e a helyzet 
vagy sem. 

A főúri udvarokban a férfi szakácsok mellett nők is foglakoztak ételkészítéssel, méghozzá többnyire 
az udvarok női része számára. 

Ha valamilyen okból egy nő saját udvart tartott (azért, mert megözvegyült, Mint Büdy I. Mihály 
özvegye Ártándy Anna), akkor az udvartartása férfi szolgálókkal bővült annak arányában, milyen fel-
adatot kellett az adott helyzetben ellátnia. Ez azt jelentette, hogy a kiskonyha női személyzete mellett 
férfi szakácsokat is alkalmaztak, akik az udvar nagyobb része számára főztek. A fent említett udvari 
szakácsok, illetve a kiskonyhán főző szakácsnők mellett a várnép között is találhatunk szakácsokat. A 
korabeli metszetek alapján képet alkothatunk a szakácsok öltözékéről, azzal kiegészítve, hogy mind 
viselnek valamilyen fejfedőt is. Az ábrázolásokon a sapka mellett a szakácsruha jellegzetességének tűnik 
még a kötény, vagy ahogy ők nevezik, az előkötő. 
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A 17. századtól kezdve a konyha ajtajába ajtónállókat rendeltek, 
hogy vigyázzanak arra, illetéktelen személy ne menjen be a kony-
hába. Ez azt jelentette, hogy a konyhamesteren, konyhasáfáron, 
borsolón9 és a szakácsokon kívül más nem tartózkodhatott ott. 

Az udvarokban néhol tálmosókat is összeírtak. A tálmosó, tál-
nok, tálhordó kifejezés ugyanazt az udvari tisztséget takarta: azt 
a személyt, aki a tálakra felügyelt és tisztán tartotta őket. Kisebb 
udvarokban tálnok (tálhordó, tálmosó) maga végezte a tálak mosá-
sát, a nagyobbakban ez a feladat a vicéjére, vagyis helyettesére várt. 

9 Fűszerező konyhamester, szakács
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4.
A Büdy-vár konyhája

Az utóbbi évtizedek régészeti ásatásai, valamint nagyarányú levéltári kutatásai révén egyre több rész-
let világosodik meg számunkra a várak konyháinak világáról.10 A Büdy-vár konyhájának nyoma sem 
maradt, ezért csak a feltárások során megismert várkonyhák alapján lehet rekonstruálni. Az étkezés 
és a mindennapi élet tárgyi anyaga leghűségesebben a szemétgödrökben őrződött meg, de a Büdy-vár 
ásatásai során ilyenre nem bukkantak a régészek. Ha a Büdy-várat feltáró régészek megtalálták volna 
a vár szemétgödrét az előkerülő magvakból a gyümölcsökre, ételekre következtethettek volna, az állat-
csontokból pedig arra, milyen és mennyi húst ehettek a vámosatyai vár lakói. Edénytöredékeket találtak, 
így abból azt tudhatjuk meg, milyenek is voltak a főző, tárolóedények, s milyen módon tálalták föl az 
ételeket. De nemcsak a szemétgödrök, hanem az egykori kutak is „aranybányának” számítanak.  Mert 
a kutakba véletlenül beleesett, vagy esetleg szándékosan beledobott tárgyak is érdekesek lehetnek. Sőt a 
vízben, a nedves közegben a fából vagy bőrből készült eszközök is átvészelhették az évszázadokat. Saj-
nos a Büdy-várban ezekre sem leltek, mert a lakosság a fekete láda keresgélése nyomán ezt „tárták fel” 
leghamarabb, így csak megpörkölődött magvakat találtak a később ott feltárást végző régészek. 

A konyhák (a régi leírások tanúsága szerint) 
földszintes, négyszögletű, átlagosan 10-20 m² alap-
területű helyiségek voltak. Ezeknek központi részét 
képezte a tűzhely, amelynek hosszú, tágas, fölfelé 
keskenyedő kürtője volt. A fölfelé szálló füstnek is 
fontos feladat jutott: a húst ugyanis leginkább füs-
töléssel tartósították. A füstölt szalonna, a füstölt 
sonka és másféle húsok alapélelmezési cikknek 
számítottak. Emellett még sóval is tartósították a 
húst, főleg a halakat. A nyílt tűzön üstökben főz-
tek, vagy nyársakon, rostélyon sütötték a húst. A 
konyha közepén állt a hosszú, nagy asztal, a sza-
kács és segédei azon vágták föl a húsokat. A belső 

cselédség, a szolgák számára a konyha egyben ebédlőül is szolgált. Külön helyiségben (sütőházban) 
sütötték a kenyeret, süteményeket, kemencében. A kemencét emellett gyümölcsaszalásra is használták. 

Az élelmiszert pincékben, kamrákban tárolták. Gyakorta külön helyiség volt a kenyér (cipó) tárolásá-
ra, minthogy a sütéshez való lisztet felhasználásig többnyire ácsolt faládákban (szuszékokban) tartották, 
hogy száraz maradjon, mert ha megdohosodott, akkor nemhogy emberi fogyasztásra, de még állati 
tápláléknak sem használhatták. Az őröletlen búza, rozs vermekben vagy zsákokban volt, és a várban lévő 
kisebb malomban őrölték meg.

A Büdy-vár konyhájával kapcsolatban a feltárás során keletkezett megjegyzésekből az alábbiakra lehet 
következtetni: A kút kávája az emeletnél volt, a földszinti részen a konyha számára külön kávás kiképzés 
volt, azaz nyílás, amely a kisméretű helyiség (talán sütőszoba) vízigényét elégítette ki. A kút mélysége 
az udvar szintjétől 485 cm, a kisméretű helyiség padlója pedig 388 cm. Eredetileg a kútban kb. 1 m-es 
vízoszlop lehetett.

A vár északi oldalánál volt a 6,7 x 3,6 m alapterületű konyha helyiség, melynek keleti sarkában épült 
a kéményfülke a kéménnyel. A helyiség padlózata a könnyű tisztán tarthatóság végett négyzet alakú jól 
kiégetett vörös agyag 17,5 x 17,5 cm nagyságú tégla lapokkal volt borítva. A helyiség padlója az udvar 
szintjével egyezett meg.

10 https://multarnyai.hu/index.php/hirek/eletmod/28-a-koezepkor-konyhaja (Letöltve: 2020. 12. 08.)
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A kéményfülke 200×140 cm alapterületű, leg-
nagyobb magassága pedig 200 cm volt. Itt lehetett 
bográcsban főzni, vagy parázson húst sütni. A fel-
tételezést, hogy itt volt a konyha, az is erősíti, hogy 
a helyiség alatt még nagyméretű téglákból falazott, 
dongaboltozattal fedett pince is volt. A konyha 
egyik végén, egy tégla áthidalóval épített ajtó volt, 
amely a sütőházba vezetett át, a kemence kémé-
nyének a helye itt is megtalálható. Itt a kéményhez 
kéményfülke nem csatlakozott, a padlója is homok-
terítéses volt. A kémény melletti sarokban, még egy 
helyiségbe volt átjáró, amely helyiség az északi főfal 
alatt is átment, kb. 3 m hosszan. Ehhez a helyiség-

hez csatlakozott a kémény is. Oldalfalán két kisméretű levegőző nyílás volt. Ebben a helyiségben tárolták 
a lisztet és a kisült kenyeret, amit a levegőn le kellett hűteni, majd hogy ne dohosodjon meg, szellős 
helyiségben kellett tárolni. Járószintje homokos terítés volt. 

A friss húst, amit nem tartósítottak, jégvermekben őrizték. A Büdy-várban ilyennek nem lelték a 
nyomát. Így aztán az itt lakók igyekeztek friss húst fogyasztani. Az uradalom parasztjai adó fejében 
hajtották be a várba, vagy a közeli majorságba a marhákat és sertéseket, tyúkot, libát, kacsát, vitték a 
tojást, lisztet, hüvelyeseket, mézet, halat.

Beregben akkoriban is bővében voltak a vadnak: őzek, szarvasok, vaddisznók mellett apróvad is akadt 
bőven. A vadászat kedvelt szórakozásnak számított. Gyakran annyi vadat ejtettek el egyszerre, hogy 
frissiben csak kicsiny hányadát tudták elfogyasztani. Azért mégsem ment kárba a jóízű vadhús: mert 
fölfüstölték, ill. besózták. A Büdy-vár fennállásának időszaka jórészt békességben folyt le.

A békeidők konyhájába, az ott készült ételekbe próbálunk „belekóstolni” a következőkben: Az „étla-
pot” egyértelműen a hús uralta. S a sokféle húst igen változatosan tudták elkészíteni. A mai ember szá-
mára az igazi „magyaros” fűszer a paprika. Akkoriban ez még nem létezett, mert a paprika nálunk alig 
két évszázados múltra tekint vissza. A kora újkorban, de még a 18. században is a bors volt a fő ízesítő 
(természetesen a sót nem számítva). Használtak aztán gyömbért, szerecsendiót, szegfűszeget, kaprot. A 
levesnek meg a sáfrány adott szép színt.

A négylábúak mellett kedvelték a szárnyasok húsát, a tyúkot-csirkét, a libát, kacsát, kappant11, sőt a 
fácán húsát is. A nyárson sütött, vagy fűszeres lében megfőzött hús mellé nem a manapság leginkább 
szokásos köretet: burgonyát vagy rizst, hanem paréjt, salátát, káposztát, árpakását, és természetesen 
kenyeret adtak. A húst késsel vágták föl, és évszázadokon keresztül kézzel ették, a villát nem ismerték, 
nem használták az asztalnál. Nem hiányoztak az asztalról a tejes ételek sem. Az uradalmak parasztjai 
ehhez adtak elegendő alapanyagot, tejet, tejfölt, túrót, sajtot.

Sokféleképpen tudták elkészíteni a halat is. A csukát például ették sós lében főzve, vagy úgy-
nevezett éles lével, a kecsegét gyümölcsös lével, a csí-
kot mazsola lével, vagy káposzta levében. A hal mellé 
„desszertnek” aszalt gyümölcsöket (meggyet, szilvát, 
almát, körtét, stb.) is fogyasztottak. Kenyér, kalács, 
cipó, zsemle is került az asztalra a hal mellé. S persze 
arra is gondoltak, hogy a hal „úszni” is tudjon, jócskán 
fogyasztottak mellé bort vagy sört. Az italt ón, cserép 
vagy fapoharakból itták. Édesítésre többnyire mézet, 
esetleg (cukornádból készült) nádcukrot használtak. 
A kamrában mindig akadt többféle finom liktárium 
(azaz gyümölcslekvár) is.

11 A felesleges kakasokat 3-4 hónapos korukban kappanozták, vagyis kiherélték. Így jobban hízott, húsa ízletesebb és porhanyó-
sabb volt, mint a kakasé. A kappan taraja, lebenye és hangja is visszafejlődött, ez utóbbiból ered a vékony, férfi hangot jelölő 
kappanhang kifejezés.
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Napjában legalább egyszer igyekeztek főtt (sült) étket adni a katonáknak, szolgáknak. A munkások 
és katonák fő tápláléka a számadások tanúsága szerint azonban a füstölt szalonna volt, hozzá búzából 
vagy rozsból készült kenyeret (cipót) ettek.

A régi idők asztalánál az 1380-as évektől az 1800-as évekig sem a felhasznált konyhai alapanyagok, 
sem a főzés technológiája nem változott, így a vámosatyai vár ételei is hasonlóak lehettek a magyaror-
szági várakban felszolgált ételekhez. A vár konyhája sem különbözhetett jelentősen más korabeli várak 
konyháitól. Mivel a várat Vámosatya lakossága kőbányának használta, a földszinten lévő konyhából sem 
maradt meg a kémény egy részletén kívül semmi. Az itt látható képek is csak illusztrációk, mint az itt 
szereplő ételek fotói is. 

A korabeli utazóktól tudjuk, hogy Magyarország élelmiszerben rendkívül gazdag volt, állatokból és 
növényekből is volt bőven. E sokféle alapanyagból milyen ételek készültek? A mai megszokott ételeink 
közül levest nem főztek, az viszonylag késői gasztronómiai újítás. Helyette a húsételekhez kenyérrel 
sűrített mártásokat ettek, sajátos módon. A középkori étkezéseken volt egy nagy közös tál, és egy nagy 
közös kanál. Személyes tányérjuk nem volt e lakomák résztvevőinek, mindenki az úgynevezett szeletelő 
kenyérre vett magának, és azon ette meg az ételt. 

A középkori várakban a konyhát a palotaépület földszintjén leljük. Berendezése egyszerű, funkcio-
nális, kevés edénnyel. A tágas tűzhely általában a helyiség közepén állott, bár a Büdy-vár konyhájának 
kéménye alapján itt a fal mellé építették. A tűzhely fölött volt a bolthajtásokon nyugvó kémény, melyben 
farudak szolgáltak a füstölésre szánt húsfélék függesztésére. Az edényeket az erre kialakított falmélye-
désekben tárolták. Rostélyok, lábasok, fazekak és egyéb főzőalkalmatosságok voltak ezek. A fal mellett 
padok álltak, amin nem csak az ülő munkát végezték, hanem a személyzet alvóhelyéül is szolgált.

A kéményből függött alá a bográcstartó lánc, és a tűztér 
melletti ágason helyezték el a sütőnyársakat. A konyha falá-
ban vagy a helyiséghez egészen közel levő kővályúból folyt 
az elhasznált víz az udvarra vagy a váron kívül az árokba. 
A sütőház általában a vár legvédettebb helyén volt, mivel a 
várnép legfontosabb eledelét, a kenyeret szolgáltatta.

Felhasznált fűszerekre a vásári forgalomból következ-
tethetünk, amit egy, a 13. században keletkezett jogkönyv 
szabályoz. A keletről származó fűszerek ugyanazok vol-
tak, mint ma. A leggyakoribb a sáfrány és a bors. Ezek 
árusítás előtti vizsgálatát az említett jogkönyv kötelezővé 
teszi, előírva még azt is, hogy tíz fontnál kevesebbet nem 

szabad belőlük eladni. (1 budai font = 61,1 dekagramm). A borssal egyenértékű a gyömbér. További fűsze-
rek a szegfűszeg, szerecsendió, kapor, ánizs, de ide sorolja a törvény a cukrot, sót és az olajat is.

A húsok nagyrészt vadhúsok voltak: szarvas, őz, vaddisznó, nyúl és szárnyasok. Halat is ettek, amit a 
közeli folyókban fogtak. A száraz borsó, bab, lencse, köles, metélőhagyma és fokhagyma a konyhakert-
ből került ki. A paprika, paradicsom és burgonya kivételével teljesen napjaink kínálata volt fellelhető. A 
szakácsmesterek igen nagy megbecsülésnek örvendtek. Utazásaikra a tehetősek magukkal vitték ked-
venc szakácsukat is.

Magyarországon a fő étkezés 11 óra tájban volt. Sosem maradt el a leves, amely korántsem hasonlí-
tott a mai értelemben vett leveshez. A hús főzőlevét besűrítették pirított kenyér morzsájával, és erősen 
fűszerezték borssal, gyömbérrel. A főtt zöldséget külön tálalták. A sülteket minden esetben mártásokba 
merítve adták fel. A mártások, szószok, vagy ahogy akkor nevezték „szakok”, elmaradhatatlanok voltak. 
Hasonló módon, mint a leveseket, zsemlemorzsával sűrítették és bőven fűszerezték, például a közked-
velt sáfránnyal. A gazdag házaknál a méregdrága sáfrány elmaradhatatlan volt. Készültek zöldséges 
(borsó, lencse), vagy gyümölcs (meggy, szilva, mazsola) mártások is. 

A gyümölcsmártásokat gazdagon meglocsolták borral. A húsokat is borral főzték. Elterjedt, minden-
napos étel volt a ragu. Természetesen paprika helyett gyömbérrel, fokhagymával és borssal ízesítették, 
de mehetett belé szegfűszeg és római kömény. Nem volt kiegyensúlyozott az étrendjük, ami túlnyomó-
részt húsból állt. A túlzott húsfogyasztás miatt a köszvény népbetegséggé vált.
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Kedvelt ételek közé tartozott még a tehénhúsos káposzta és a petrezselymes tehénhús. A sertéshús 
fogyasztása nem volt annyira jellemző, a középkorban és a korai újkorban inkább marhahúst fogyasztot-
tak, mint sertést, ám a bárány és a kecske sem hiányzott a gazdagok asztaláról.

Mind a gazdagok, mind a szegények szigorúan tartották az egyház által előírt böjtöt, amely a húsé-
telek fogyasztását korlátozta. A 16–17. században a magyarországi protestáns felekezetek is átvették a 
böjtölés szokását, így Vámosatyán is betartották. A sok böjtös nap miatt nagy szerepük volt a halak-
nak a táplálkozásban, illetve mindenféle vízi élőlény böjtös ételnek számított. Ettek rákot, csigát, és 
egy uradalmi összeírásban említés esik a „tekenyős békáról” is. Ne feledjük, Vámosatya területének 
nagy része mocsár volt.

Más volt az étkezés rendje is. A mai gyakorlat, miszerint naponta háromszor eszünk, reggelit, ebédet 
és vacsorát, csak a 18. században terjedt el. A koraújkorban az úri asztaloknál naponta kétszer ettek, 
korai ebédet és korai vacsorát fogyasztottak. Fontos 
tudni, hogy az étkezés gazdasági kérdés volt a régi 
időkben. Mindenki azt evett, amire volt pénze, tehát 
előfordult a nélkülözés és a felesleg is. 

A kor mentalitása megkövetelte a gazdagság nyil-
vános mutogatását, ami ma visszatetsző, de akkor 
természetes volt. A gazdagságot ruhákkal és étke-
zéssel, véget nem érő lakomákkal lehetett bizonyíta-
ni. A Büdy-vár urai számára a kora újkor ételeit és 
a terület természeti adottságait figyelembe véve az 
alábbi ételeket főzhették. Mindez csak elméletben, 
mert a valóságról nem maradtak fenn feljegyzések.

Húsételek

Árpakásával tehénhús
A húst alaposan megmossuk, 2x2 cm-es kockára vágjuk. Hi-

deg vízben feltesszük főni, majd mikor feldobja a habját, azt 
szűrőkanállal eltávolítjuk. Hozzáadjuk a csíkokra vágott ré-
pát, petrezselyemgyökeret, a fokhagymát, és a vörös hagymát. 
Sózzuk, borsozzuk. Miután felforrt, hozzáadjuk az alaposan 
átmosott árpagyöngyöt. Hús/csont alaplevet adunk hozzá ap-
ránként, amíg az árpagyöngy magába nem szívja a levet, és a 
hús meg nem puhul. A főzés utolsó öt percében apróra vágott 

petrezselyemzölddel frissítjük fel az étel ízét. Készülhet marha és sertéshúsból, sőt vadhúsból is.

S óskáposztával tehénhús
A marhahúst felkockázzuk, sózzuk, borsozzuk és egy 

darabka füstölt szalonnát apróra vágva hozzá keverjük, 
majd hús/csont alaplevet hozzáadva feltesszük főni. A 
savanyú káposztát kiáztatjuk, majd hozzáadjuk a fővés-
ben levő húshoz és készre főzzük.



35

Vaddisznóhús szekfűves lével (mártással)
A vaddisznóhúst 2,5x2,5 cm-es kockákra vágjuk, sós víz-

ben átmossuk, a húst hideg vízben kevés sóval, üstben sza-
bad tűz fölé főni tesszük. Amennyiben hab képződik, egy 
szűrővel vagy kanállal leszedjük a tetejéről. Hozzáöntjük 
a bort, a barna/fekete kenyérszeletet összemorzsolva adjuk 
hozzá. A megfőtt húst kivesszük a főzőléből, és vajon, ros-
tély felett, serpenyőben átpirítjuk, úgy hogy a felszínén szép 
piros kéreg képződjön. A visszamaradt levet szitán áttörjük 

(passzírozzuk), a mandulát, a mazsolát, a megtisztított, kockára vágott almát és körtét, valamint a 
szegfűszeget hozzáadjuk, majd puhára főzzük. Utolsó lépésként ízlés szerint mézzel, kevés frissen őrölt 
borssal és sáfránnyal ízesítjük. A mártást a sült húsra szépen rácsorgatva tálaljuk.

Juhhús kapor virággal
A megmosott és darabokra vágott juhhúst sózzuk, borsozzuk 

és hús vagy csont alaplében feltesszük főni. Vöröshagymát, pet-
rezselyemzöldet adunk hozzá. Amikor megfőtt, egy teáskanál-
nyi borecetettel és friss, apróra vágott kaporral ízesítjük.

Juhhús vereskáposztával
A juhhúst koncokra (apróbb, falatnyi darabokra) vágjuk, 

kevés füstölt szalonna kockát olvasztunk vajban, átpirítjuk 
rajta a juhhúst, sózzuk, borsozzuk, majd hús/csontlével fel-
öntve puhára pároljuk. Amint megpuhult a hús, zsírjára süt-
jük, kivesszük a sütőedényből, és félretesszük. A visszamaradt 
zsiradékon a felcsíkozott vöröskáposztát puhára dinszteljük. 
Kevés mézzel ízesítjük. Tálaláskor a káposzta tetejére halmoz-
zuk a húst.

Lúd köles kásával
A ludat/ kacsát kis darabokra vágjuk - a csontokat ben-

ne hagyhatjuk, finom ízt ad az ételnek- és hozzáadjuk 
a megtisztított, felszeletelt zöldségeket (répát, petrezse-
lyemgyökeret), sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a sáfrá-
nyt, és a darabka gyömbért. Bő vízben feltesszük főni. 
Amikor a hús puhára főtt, leszűrjük a levét, és a több 
vízből átmosott kölesre öntjük. Vigyázzunk, hogy akko-
ra edényt válasszunk, amely befogadni képes a kb. két és 
fél-háromszorosára duzzadó kölesszemeket. Finoman kevergetve, fedő alatt készre pároljuk. Hoz-
záadunk egy darabka vajat. Tálaláskor a főtt liba/kacsahúst a köles-ágyon szépen elrendezgetjük.
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Madár lével csirke
Az előfőzött csirkét sózzuk, borsozzuk és parázs fölött pirosra süt-

jük. (Készülhet kemencében is.) Bort, hús/csont alaplevet, egy szelet 
kenyér összemorzsolt belsejét összefőzzük, átpasszírozzuk, almát /
szőlőt és mandulát teszünk hozzá. Sáfránnyal, borssal, gyömbér-
rel és - ízlés szerint mézzel- ízesítjük, majd puhára főzzük. A sült 
csirkét feldaraboljuk és a mártás tetején szépen eligazítva tálaljuk.

Mustos pecsenye
A hússzeleteket (sertéstarja/lapocka) alapos öblítés után sóz-

zuk, borsozzuk serpenyőben vajon átpirítjuk, hogy szép piros 
kérget kapjon, majd egy fazékba/lábasba helyezzük, és kevés 
hús/csont alaplével felöntve puhára pároljuk. A szőlőt össze-
nyomkodjuk és egy textilen keresztül kifacsarjuk. Az így nyert 
mustot, a reszelt tormával, és mézzel a húsra öntjük és összefőz-
zük. Nem szabad nagyon forralni csak gyöngyözve főzni, mert 
az édessége és frissessége elhalványul, továbbá a torma ereje elveszhet, és esetleg kesernyés íz marad-
hat utána. A tormát legjobb a főzés utolsó öt percben az ételhez adni.

Nyúl süldő töltve egészen
Az egészben hagyott nyulat kívül-belül sózzuk, borsozzuk, 

majd megtöltjük a belsejét az alábbi töltelékkel: A főtt tojásokat 
kockára vágjuk, összekeverjük az apróra vágott füstölt szalon-
nával, két tojás sárgájával, petrezselyemzölddel, sóval, borssal, 
kevés friss gyömbérrel és sáfránnyal. Ha kicsit híg lenne, kenyér-
belet morzsolhatunk közé. A töltött nyulat becövekeljük, majd 
a külsejét vajon megpirítjuk, és hús/csontlével/vajjal locsolgatva 

pirosra sütjük. Madár lével tálaljuk. A madár lé receptje a „Madár lével csirke” receptjében található.

Riskásával tyúk
A megtisztított tyúkot-amennyiben van- a zúzájával, májá-

val együtt hús/csont alaplében feltesszük főni. Sózzuk, borsoz-
zuk, szerecsendió-virágot adunk hozzá. Mikor már majdnem 
megfő, a megmosott rizst hozzáadjuk, kis borssal, friss gyömbér-
rel ízesítjük. Kevés nádmézet adhatunk hozzá és készre főzzük.

S zarvas pecsenye melegen sütve
A szarvas combot megmossuk, megabáljuk, füstölt szalon-

nával, fokhagymával megtűzdeljük, sózzuk, borsozzuk, nyársra 
tűzve vajjal kenegetve/borral locsolgatva (parázs felett) készre 
sütjük.



37

Kaszás lével tehénhús
A marhahúst felkockázzuk, sóval, borssal feltesszük főni 

annyi hideg vízben, hogy ellepje. A főzés során keletkező ha-
bot leszedjük, majd hosszú hasábra vágott petrezselyemgyöke-
ret, egy fej laskára szelt vöröshagymát adunk hozzá. Amikor 
a marhahús puhára főtt, apróra vágott petrezselyemzölddel 
ízesítjük. Félrehúzzuk a főzőedényt, és három tojás sárgáját 
egy kávéskanálnyi borecettel összedolgozva, kevés forró hús-

levet hozzáadva összehabarjuk, majd visszaöntjük a húsra. Már nem tesszük vissza a tűzre, nehogy a 
tojássárgája összeugorjon. Frissen-forrón tálaljuk.

Mártások

S zekfüves sása
Bort, mézet, egy teáskanál borecetet, frissen őrölt borsot és po-

rított szegfűszeget egy csipet sóval addig főzzük, forraljuk erősen, 
amíg sűrűvé nem válik.

Gyömbéres sása
Bort, egy szelet barna kenyér összemorzsolt belét mézzel, 

frissen őrölt borssal, kevés sáfránnyal, fahéjjal és egy szép da-
rab reszelt, friss gyömbérrel addig főzzük, amíg a leve nem be 
nem sűrűsödik.

Madár lé
Bort, egy szelet barna kenyér összemorzsolt belét, egy-egy apró 

kockára vágott almát és körtét, egy kis fej vöröshagymát laskára 
vágva, mézet, frissen őrölt borsot, sáfrányt, egy darabka friss gyöm-
bért reszelve, egy lehelet fahéjt, és egy csipet sót egy edényben addig 
főzzük, amíg sűrű krémes állagú nem lesz.

Csipke sása
A csipkebogyót félbevágjuk, magjaitól megtisz-

títjuk és a tiszta csipkebogyó-húst borban feltesszük 
főzni, mézzel, frissen őrölt borssal és a friss reszelt 
gyömbérrel addig főzzük, amíg fényes, sűrű mártást 
nem kapunk.



38

Vámosatya monográfiája 2.

Böjtös ételek

S aláta káposzta
A fejeskáposztát vékonyra szeleteljük, sózzuk, állni hagyjuk. Kis 

idő múltán (öt perc) kinyomkodjuk, tiszta vízzel átöblítjük, bort 
öntünk rá, kicsit ismét állni hagyjuk. Hozzáadjuk a laskára vágott 
vöröshagymát borecettel és olívaolajjal ízesítjük.

Murok, pasztornák
Sárgarépát (murok) vagy pasztinákot kockára felvágjuk, vízben 

feltesszük főni. Amikor puhulni kezd, egy csipet sóval, frissen őrölt 
borssal, egy kevés mézzel és sáfránnyal ízesítjük. Leszűrjük, majd 
kevés olívaolajjal finoman meglocsolva tálaljuk.

Az fára folyó tök (kolbásztök)
A tököt meghámozzuk, apró kockára vágjuk. A zsenge 

tököt magostól, az érettebbet mag nélkül dolgozzuk fel. Egy 
csipet sóval megpároljuk, majd leszűrjük a főzővízéből. 
Kis fej vöröshagymát apróra vágunk, egy kanál vajon 
megdinszteljük, hozzáadjuk az előfőzőtt tököt, majd kevés 
tejjel felöntve puhára pároljuk. Egy szelet kenyérre mer-
jük a tököt, majd ropogósra sütött rántottával tálaljuk.

Csuka ispináczczal
A halat sózzuk, borsozzuk. Kevés olíva olajon az ap-

róra vágott vöröshagymát megdinszteljük, rátesszük 
az előkészített halat, és pirítani kezdjük. A megmosott 
spenótleveleket, és egy darabka szerecsendió-virágot 
adunk hozzá, kevés hús/csont alaplével felöntjük és 
készre pároljuk.

Köles kása vajjal, tiszta vízben
A megmosott köleskását a kása háromszorosának megfelelő 

mennyiségű hús/csont alaplében feltesszük főni, egy darabka 
vajat, frissen őrölt borsot és egy csipet sót hozzáadva, lassú tű-
zön, időnként átkevergetve puhára főzzük.
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F őtt lencse
A megtisztított lencsét vízben vagy hús/

csont alaplében megfőzzük, majd leszűrjük. 
Kis fej vöröshagymát olívaolajon/vajon eny-
he pirulásig sütjük, majd a lencséhez kever-
jük. Csipet sóval, frissen őrölt borssal tálaljuk.

Ráksaláta
A rákot kissé előfőzzük. Sózzuk, borsozzuk, olíva-

olajjal, borecettel és apróra vágott friss petrezselyem-
levéllel átforgatjuk és tálaljuk. Pár csepp citromlével 
meglocsolhatjuk.

Desszertek

Körtvély
A körtéket meghámozzuk, magházukat ki-

vágjuk, feldaraboljuk (egészben is hagyhatjuk, 
de akkor több időt igényel az étel elkészítése). 
Hozzáadjuk a fűszereket- a frissen őrölt borsot, 
a sáfrányt, a darabka gyömbért-, a mézet, és a 
bort, majd annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. 
Megpárolódás után citromkarikával díszíthet-
jük-ízesíthetjük.

Rétes, béles
A lisztet szitán átszitáljuk, így nem tapad ösz-

sze, könnyebbé válik a tészta. A vajat feldarabol-
juk, a tésztához morzsoljuk, hozzáadunk három 
tojás sárgáját, egy csipet sót, majd meleg vizet 
fokozatosan a tésztához adagolva szép fényes, 
sima tésztát gyúrunk. Addig folytatjuk a tészta 
gyúrását, amíg megójjodzik, vagyis hólyagossá 
(nem) válik. Ezek után a töltelék függvényében 
gyúródeszkán kinyújtjuk, kellő méretűre vágjuk. 

Készíthetünk belőle borral felfőzött fűszerekkel ízesített aszaltgyümölcs-lekváros süteményt, vagy tor-
tát almatöltelékkel töltve. A megtöltött sütemények tetejét tojássárgájával megkenjük és lassút tűzön 
pirosra sütjük.
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S álya fánk
A szép nagy zsályaleveleket megmossuk, még nedvesen teljes kiőr-

lésű lisztbe forgatjuk, majd belemártogatjuk a radóczba12, és félig vaj, 
félig olívaolaj felhevített keverékében pirosra sütjük. Mézbe márto-
gatva kínáljuk.

Tejes kása
A rizst (köles, hajdina, hántolt búza) vízben meg-

mossuk, csipet sóval, és a tejjel feltesszük főni. Amikor 
félig megfőtt, félre húzzuk, belekeverjük a reszelt friss 
gyömbért és lefedve hagyjuk, amíg puhára párolódik. 
Tálaláskor nádmézet szórunk rá, vagy megcsorgatjuk 
kevés mézzel. Tálalhatjuk simán kevés vajjal is. Idény-
gyümölccsel tálaljuk.

Töltött czipó
Két fél szelet kenyeret, melynek barna kérgét vékonyan 

eltávolítottuk, megkenjük közepes vastagságban szilva-
töltelékkel majd egy fogvájóval vagy hurkapálcával ösz-
szetűzzük. Sűrű radóczot készítünk, és a kenyérszeleteket 
belemártjuk. Vaj és olívaolaj fele-fele arányú keveréké-
ben pirosra sütjük.

12 Régi recepteskönyvekben sós palacsintatésztát jelent, amiben a húst megforgatva, kisütötték („kirántották”).
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5.
Vámosatyai parasztháztartások a késő középkortól a

 legújabb korig
A húsfogyasztás

A húsfogyasztás az 1900 körüli évtizedekben a vámosatyai szegény rétegeknél igen alacsony volt, 
mert a középkorban a húsfogyasztás minden társadalmi rétegnél magas volt ugyan, de a 16. század de-
rekától kezdve fokozatosan visszaesett. A fogyasztott egyes húsfélék részaránya is igen sokat változott. 
A késő középkorban és a kora újkorban (a Büdy család kora) a legtöbbet fogyasztott hús az akkoriban 
tehénként emlegetett marha hús volt. Baromfihús köznapon a köznépnél csak ünnepen került az asz-
talra. A vadak közül nyúlból készülhetett a parasztrétegek egyetlen vadétele, mert a földesúr erdeiben 
csak ezt volt szabad vadászni. A juhtartás célja a fejés és nem hústermelés volt, ezért ritkán fordult elő 
az étkező asztalon juhhús. 

A marhahús tartósításának a paraszti háztartásokban nincs nyoma. Az „atyasi” parasztháztartások 
tartósított húskészlete a disznóból került ki. A sertés darabolásának, a húsok és a szalonna tartósításá-
nak, töltelékek készítésének rendszere a középkor végére alakult ki. A tartósított húsdarabok az orja, a 
két sonka, a két lapocka (sódar), a lábszárak, a két oldalas, a nyula13 és a fej voltak. Régen a sonkát (hátsó 
comb) és sódart (lapocka) is egyaránt disznólábnak nevezték. 

A húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, majd füstölték. A füstölt hússal úgy gazdálkodtak, hogy 
még az aratás idején is főzhessenek belőle. A disznóöléskor készült töltelékek a hurka, a kolbász, a göm-
böc14 és a disznósajt. A hurkát nem füstölték, mert a vágás után és néhány napon belül elfogyasztották. 
A kolbászt viszont füstölték, így eltartható volt. A kolbász tölteléke csak a 18. századtól készült fűszer-
paprikával. Korábban borssal, fokhagymával és sóval fűszerezték a töltelékhúst. 

A hurkakása a köles, árpa, hajdina, kukorica, később az ezeket fokozatosan felváltó rizs voltak. A 
disznó gyomrába is rendszeresen töltöttek kásás, többnyire véres, olykor fehér tölteléket. A fehér kása-
töltelékbe néha aszalt szilvát is kevertek. A készítményt nem préselték, nem füstölték, hanem megsütve 
hamarosan elfogyasztották. Neve a nagy gömböc volt, míg hasonló töltelék került a vakbélbe is, amit 
ezért kisgömböcnek neveztek. A disznósajt csak 1880-tól gyökeresedett meg, mert a füstölt fej akár ara-
tásig is elállt és ez kellett az aratási ételekhez.

Gömböc
Hozzávalók: a disznó vére (ami már megalvadt), vére-

sebb húsdarabok, főtt rizs, őrölt szegfűbors, őrölt szegfűszeg, 
kapor só, bors, a megtisztított disznógyomor (nagygömböc) 
vagy vakbél (kisgömböc), amibe töltjük.

Elkészítés: A disznó gyomrát, és vakbelét kifordították, 
forró vízzel megmosták, és durva só segítségével a belső 
réteget lehántották, ismét jól megmosták, s ezután vissza-
fordították.

13 A sertés hasa szalonnáján, a háj alatti részen fekvő hús a disznó nyula vagy nyúlja.
14 A sertés kásás töltelékkel megtöltött gyomrának vagy vakbelének legelterjedtebb népnyelvi elnevezése.
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A gömböcbe olyan húsdarabok kerültek amelyek esetleg véresebbek maradtak, pl. a nyakánál, ahol 
megszúrták. Ezeket a húsokat apró kockákra vágták, majd összekeverték a már megalvadt vérrel, a 
főtt rizzsel és a fűszerekkel. A tölteléket beletöltötték a kimosott disznógyomorba, vagy vakbélbe, majd 
nagytűvel és vastagabb cérnával összevarrták. A kész gömböcöt forró vízben, lassú tűzön megfőzték, 
egészen addig, amíg tűt szúrva bele, nem jött ki véres lé belőle. A vágás után néhány nappal tepsiben 
megsütve kenyérrel fogyasztották.

A disznóöléshez a paraszt családfők mind értettek.15 A sertés feldolgozása során a férfi és női 
munkák elkülönültek. Az utóbbiak közt a legkényesebb feladat a hurkafőzés volt. A disznóölés 
munkájának végeztével ünnepélyes lakomát tartottak, másnap pedig kóstolót küldtek a rokonok-
nak, szomszédoknak. Szent András napján kezdődött a disznóölés és a rokonok, szomszédok elosz-
tották, hogy ki melyik héten vágja a disznót, így egészen a nagyböjtig minden család a kóstolóból 
friss húshoz jutott. 

Sima viszonzás esetén: hurka, véres hurka 1-1 darab került a csomagba. Ha kaptunk mi is kolbászt, 
akkor „ami jár az visszajár”, kolbászt is tettek a „hurka-véres hurka” csomagba. Tartalmas kóstoló 
csomag: májas hurka, véres hurka, kolbász mellé egy darabka abált szalonna is dukált. A rokonoknak, 
szomszédoknak is tartalmasabb kóstoló járt, így került bele egy darabka friss hús is (karaj vagy tarja). 
Tepertőt nem tettek a kóstolóba, mert az nem volt „toros” étek, no meg az állt el a legtovább, kellett az 

a családnak.
A fizikai munkát végző ember az élelmiszereket energia-

tartalmuk szerint értékelte, ezért volt a szalonnának mindig 
kiemelt becsülete a paraszti rétegek körében. A késő közép-
korban és kora újkorban disznóöléskor szalonnából zsírt nem 
sütöttek, ezt a zsiradékot mind szalonna (képünkön) formájá-
ban tartósították és tárolták. Amikor főzéshez szükség volt rá, 
kiolvasztottak egy darab szalonnát. A 18. század végétől terjedt 
el a zsírolvasztás. Ettől kezdve szalonnát megosztották a válto-
zatlanul fontos sós, füstölt szalonnára, illetve a kiolvasztva zsír-
ként tartalékolandó részre. Ehhez a szalonnát kisebb táblákra 

vágták és a vastag háta szalonnát vagy a vékony hasa szalonnát sózták, majd később füstölték is.16 Az 
olvasztandót az oldalszalonnákból vágták le. 

Zsírsütéshez a szalonnát kisebb darabokra vágták és bőrtelen tepertőt készítettek belőle. A zsírol-
vasztás bevezetése előtt az ételek egész sorát szalonnával készítették, mégpedig vagy szalonnadarabot 
főztek közvetlenül az ételbe, vagy kis darab szalonna kiolvasztott zsírját használták. A kora újkor egyik 
legkedveltebb étele, a húsos káposzta is, csak belefőzött szalonnával volt teljes. A felhasználáskor kiol-
vasztott sós szalonna zsírjával, töpörtyűjével való főzés számos ételnél rendszerként maradt fenn Vámo-
satyán is a legújabb korig.

A legjellegzetesebb a parasztság körében a nyers, sós szalonna közvetlen fogyasztása volt. A 19. szá-
zadban a parasztok mezei étkezésében a szalonna hagymával, 
kenyérrel volt a jellemző, még birtokos paraszti rétegeknél is.

A késő középkorban, kora újkorban az ún. húsevőnapokon a 
köznép igen széles rétegei is valóban húst ettek, ám a hús első-
sorban egytálételben főzve került asztalukra. Az egytálétel kü-
lönböző fő alapanyagokból összefőzött ételt jelentett, nem azt, 
hogy az étkezés egy fogásból állt. A parasztoknál ugyancsak a 
savanyú és friss káposztával, répával, borsóval főtt egytálétel 
vezethette a húsételek sorát. A leggyakrabban húsos káposzta 
(képünkön) került az asztalra. 

15 A böllér tevékenységre szakosodott szegényebbeknek ez kiegészítő kereseti forrás volt. Jómódúak hívták őket, vagy olyan 
családok, ahol éppen nem volt férfi.
16 A szalonna tartósításának szokásos eljárása a sózás („fehér szalonna”) volt, a füstölés csak később társult hozzá.
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A sült hús a köznépnél az ünnepi alkalmak étele volt, amikor viszont nemcsak „szárazon”, de hozzá 
készített „lével” (mártással) is tálalták. Közülük a legegyszerűbb és legkedveltebb a „bosporos lé” (bors 
mártás) volt a parasztságnál is, amely a nevét a legújabb korig fenntartotta. 

Az alacsonyabb húsfogyasztással a 19. századvégére a parasztságnál kialakult a heti két húsevőnap a 
napi főétkezéseken. Az Alföld protestáns vidékein, így Vámosatyán is a vasárnap mellett a hét derekán, 
szerdán vagy csütörtökön jelölték ki kettőből a második húsevőnapot. 

A leggyakoribb és legfontosabb húskészítés a parasztságnál a főzés maradt. Friss és füstölt húst egy-
aránt főztek egytálételben, káposzta, répa, borsó, lencse mellett most már gyakran babbal is. A savanyú 
káposztás-húsos egytálétel ünnepi étkezések állandó fogása volt. A töltött káposzta török közvetítéssel 
a 18. századtól fokozatosan lépett a húsos káposzta helyébe. Végül a lakodalmi szerepben mindkettőt 
kiszorítja a pörkölt, vagy paprikás. A Dunántúl számos tájára az igazi töltött káposzta sosem jutott el, a 
húsgombócokat ugyanis ott nem takarták káposztalevélbe. Szabolcsban, Szatmárban, Beregben viszont 
csak tölteléket főztek levélben, apró káposzta nélkül. 

A legnevezetesebb húslevesek a főként füstölt húsból készült, savanykás kaszásleves, amit nehéz 
munkák idején meleg időben vittek a mezőn dolgozóknak, valamint a friss húsból, marhából, baromfiból 
zöldséggel főtt tiszta húsleves. Ebből a húst általában kivették, és mártással második fogásnak tálalták. 
A levesbe pedig tésztát főztek. Ez a húsleves a 18. század folyamán jelent meg a parasztok asztalán is. 

A hús sütése az újkorban is ritka volt a parasztságnál, sok-
szor a sült még a lakodalmi étlapról is hiányzott. A húsételek 
sorában a legfontosabb újkori változás a gulyás (képünkön) 
felemelkedésével történt az alföldi parasztkultúrában. A gulyás 
húst később nevezték pörköltnek, vagy paprikásnak is. Az al-
földi pásztoroknál ez volt az egyetlen húskészítési mód, nevet 
az ételnek nem is adtak, csak azt mondták, „húst főzünk”. 

A zsemlemorzsába forgatott hússzelet sütését a bécsi 
konyha (Wiener Schnitzel) 1800 körül vezette be, az erede-
tileg borjúcombból készült rántott szelet az 1820-as, 30-as 

évekre Magyarországon az úri konyhán is elterjedt, de a parasztság a rántott szelet iránt nem mutatott 
érdeklődést. A pásztorok által főzött pörkölt kezdetben a parasztság köznapi étkezéseiben szerepelt, 
onnan emelkedett a parasztünnepek étlapjára. 

A kása

A gabonafélékből főtt kása a gabonatermeléssel egyidőben kialakult étel. A magyar nyelven a „kása” szó 
a hántolt egész szemű és a darált nyersanyagot, valamint a belőlük főtt sűrű ételt egyaránt jelenti. A kora 
újkorban Magyarországon a köles- és árpakása mindenütt rendelkezésre állt, és valamennyi társadalmi 
rétegnél élelmiszerül szolgált. A köznép kásafogyasztásának gyakoriságáról a kora újkorban a várakban élő 
cselédség ellátása kapcsán tájékozódhatunk. 1524/26-ban naponta kétszer étkeztek és mindkét étkezés má-
sodik fogásaként árpakását kaptak, így napi egy vagy két alkalommal ettek árpakását. A köznépnél az árpa 
és köles azonos rangú ételnek számított, rendszeresen ették azonban a magasabb társadalmi rétegek is. 

A parasztság a kukoricát bevezetésekor elsősorban élelmiszernövényként használta, liszt és darált 
kása formájában. Nem volt ez egyedülálló, mert a Pó-síkságon ugyancsak élelmiszernövény volt. A ku-
korica termelése a 18. század kezdetére Vámosatya vidékre is eljutott. Őrleményének élelmiszerként való 

használata országszerte folyamatos a 20. század közepéig, de 
még napjainkban is előfordul.

A parasztok a kását az újkorban is a régi módon főzték és 
úgy tálalták, hogy a tál peremére igazított forró kása közepére 
hideg tejet öntöttek, az étkezők a kettőt együtt kanalazták. A 
zsíros kásákat vajjal, e célra olvasztott szalonnazsíron és kö-
zönséges disznózsírral egyaránt készítették. Fűszere gyakran a 
bors. (képünk árpakása hússal)



44

Vámosatya monográfiája 2.

A húsoskása húslében főtt, és főtt hússal tálalták. Készült kölesből, olykor árpából, friss és füstölt 
hússal egyaránt. Köznapi ételként, főként füstölt hússal fordult elő a 19-20. század fordulóján. Friss ba-
romfival és juhhússal kölesből is készítettek kását. A friss hússal készült és a tejbekása főként ünnepi 
alkalomra illő étel volt, a többi kása mindennapi eledelnek számított. 

A tejbekását hétköznap pénteken főzték, amikor nem akarták az ételt zsírozni. Fele tej – fele vízben 
főzve nem égett le, úgy mint ma a tejbegríz. A kása lisztre cserélése komoly nehézséget jelentett a 
parasztok konyhaművészetében, mert a liszt főzés közben könnyen leégett. A kásaételek elsősorban 
a télen fogyasztott reggelik étele volt, főként kukoricakása, ritkábban köleskása formában maradtak 
fenn a legtovább. 

A kásaételek fontosságáról tanúskodik az a körülmény, hogy a 
cserépedények használatának hosszú évszázadaiban a háztartás-
ban használatos nagy cseréptál egyik mérete Magyarországon a 
kásástál (képünkön) elnevezést kapta. Ez olyan állandó elneve-
zés volt, amely a kásaételek kiszorulását is túlélte. A kásaételek 
gyakoriak a magyarországi népi táplálkozásban egészen az első 
világháborúig. Utána fokozatosan korszerűtlenné válnak formá-
jukban, alapanyagukban és a reggeli új szerkezetében egyaránt. A 
mindennapi étkezés mellett a kásaételeknek az ünnepi asztalon is 

megvolt a helye. Az egykor hagyományos kásaételek a régebbi alapanyagból, kásából készültek, lisztből 
sohasem. A századfordulóig gyakori volt a köles és rizs, ritkábban bár, de előfordult még az árpa is.

Az ünnepek közül kásaétel a szilveszteri (újévi), valamint a lakodalmi étkezéshez kapcsolódott, mind-
két esetben mint bőségvarázslószer (sok kásaszem: szaporodás, sok pénz). 

A tej-, és tejes ételek

A tej és tejtermékek a böjti napok jellegzetes ételei voltak a tojás-
sal együtt. A középkori magyar tejfeldolgozás hagyományos termékei a 
túró, szárított túró, vaj és az aludttej voltak. A középkori tejtermékek 
mediterrán eredetűek, ugyanis Dél-Európában nem ismerték a túrót, 
Magyarország nagy részén pedig nem ismerték a sajtot. 

A Kárpát-medencében a tejet félreállítva magas cserépedényben (ké-
pünkön) hagyták megaludni. Az aludttej ételként szolgált, vagy pedig 
szétválasztották tejfölre és sovány aludttejre. A leszedett tejföllel főztek, 
vagy összegyűjtve vajjá köpülték.17 A 18–20. században a parasztoknál a 
tejtermékfogyasztás az év során a nagyböjtre, a hét során a napi főét-

kezésen az ún. tésztaevőnapokra, a nap folyamán általában pedig a mellékétkezésekre koncentrálódott.
Az aludttejből melegítéssel túrót készítettek. A túrót frissen fogyasztották vagy konzerválták. Termé-

szetes állapotában elmorzsolva megszárították, vagy sóval és más fűszerekkel meggyúrták. Az utóbbit 
kis pogácsákban szárították, tállal formált nagy túrótestekben 
szikkasztották, esetleg füstölték. (képünkön) 

A parasztháztartások a hús helyett sok tehéntúrót fo-
gyasztottak, amit nyár végén, kétasszonynap18 között kezdtek 
edénybe gyűjtve konzerválni. Nyár végén elkészült a morzsolt 
szárított túró és pogácsatúró. A száraz túróba felhasználáskor 
az elvesztett nedvességet visszajuttatták, így a friss túróhoz 
hasonló módon használhatták.

17 A tejföl összegyűlése szempontjából a magas edény előnytelen, erre az alacsony, széles, nagy felületet nyújtó edény lenne az 
előnyös. A köcsög (tejesfazék) alkalmazása a Kárpát-medence sajátossága.
18 A két Boldogasszony (vagy kétasszony) köze, vagyis Nagyboldogasszony (augusztus 15.) azaz Mária névnap és kisboldogasz-
szony, vagyis Mária születésnapja (szeptember 8.) közötti időszak.
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A napi főétkezésen tehéntúrót  hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton főtt tésztán ették. A köles- és 
kukoricakását egyaránt fogyasztották hideg tejjel. Tejet inni főétkezéshez Magyarországon a parasztok 
számára elképzelhetetlen volt.

Amikor a nyári reggeli kint a határban hideg étel volt akkor szalonnát, hagymát és kenyeret ettek, 
böjti napon pedig túró volt a szalonna helyett. Kaszálás, aratás, behordás, cséplés alatt a gazda és mun-
kásai hűsítő aludttejet uzsonnáztak. 

A 20. század első felében szokásos hideg vacsora volt a tejfölös túró (körözött). Friss túrót a főétke-
zésen főtt tésztán, palacsinta és más sült tészták töltelékeként használtak.

Főtt tészták

A gabonatáplálék körében a magyar táplálkozáskultúra legjelentősebb újítása a kora újkorban a főtt 
tészta volt, ami a 16. században itáliai példára jelent meg hazánkban. A metélt 1553-ban bukkant fel elő-
ször. A 17. században tésztaszűrő tál vagy öblös tésztaszűrő kanál még nem volt, ezért a vízben megfő-
zött metéltet szitán szűrték le. A metélt másik neve a mácsik volt, ami eredetileg mákos csíkot jelentett, 
a csíkmák szóösszetétel elemeinek felcserélésével a 19. század derekán. Addig a „csíkmák” az irodalmi 
nyelv része volt. 

Az önálló főtt tésztaételek a magyar táplálkozáskultúrában a szerda, péntek, szombat „tész-
taevőnapok” ételei maradtak, és rendszeresen fogyasztottak főtt tésztát a parasztgazdák és velük együtt 
étkező mezőgazdasági munkásaik (zsellérsorsúak) a századfordulón Vámosatyán is. 

A főzni való tészta egyes változatainál a magyar parasz-
tasszonyok idő híján nem vágták formára a kinyújtott tész-
talevelet, hanem a felvágott hosszú szalagjait karra öltve, 
kézzel közvetlenül a főzővízbe tépkedték. Ez a század-
fordulótól volt divatos, de az 1930-as években is szokásos 
volt. (A képen Miskolczi Ferencné vámosatyai lakos által 
készített leves tészta.)

A falusi asszonyok a nyári tésztacsináláskor 40–50 lev-
elet is készítettek egyszerre. A meggyúrt tésztát vékony 
levelekre kisodorták, az egész leveleket egyesével egy rúdra 
száradni akasztották fel a szobában. Alájuk abroszt függesz-
tettek. A száraz tésztát beletörték az abroszba és vászonzac-
skóban tárolták. 

A 18. századtól a szűrt húsleves bevezetésével sokasodtak a különféle alakú, levesbe való tészták. A 
parasztlakodalmak és más ünnepek húslevessel kezdődő étrendjei szerint a levesbe vékony „laskát” 
(cérna metéltet) és csigatésztát főztek. Vámosatyán a csigacsinálás társasmunka volt a lakodalmi 
előkészületek során, ami gyakran kisebb mulatsággal 
végződött. A húslevesbe való finom, vékony tészta 
volt még a cérnametélt, apró négyzet és rombusz al-
akban vágott egyenes, vagy derelyemetszővel vágott 
eperlevél formájú tészta.

A lekvárosgombóc (képünkön) Vámosatyán a 
klasszikus főtt tésztákkal együtt a 16. században 
jelent meg, a helyi urasági konyha húsgombócait 
utánozva, kizárólag böjti napokon.

A burgonya bevezetésével az azt legkorábban 
és legerőteljesebben befogadó szlovák lakta északi 
vármegyékben a galuskának egy új változata alakult 
ki. A nyers, reszelt burgonyából kevés liszttel kevert 
tésztából vízbe szaggatott sztrapacska vagy haluska (mindkettő szlovák eredetű) néven a jelenlegi Mag-
yarország északi, észak-keleti területéig húzódott.
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Mit ittak az ételekhez?

Legfontosabb ital a víz. Ez forrásból, patakból, folyóból, tóból, kútból mindenütt rendelkezésre állt a 
modern környezetszennyezést megelőzően. Artézi kutakat Beregben csak a múlt század végétől kezd-
tek fúrni. A víz volt a parasztok közönséges mindennapi itala. Mezei munkához is elsősorban ezt vitték 
magukkal. E célra minden tájon mezőre hordott vizesedények voltak szokásosak.

Az élőfák nedvének tavaszi megcsapolása a középkortól szokásos volt egészen a 20. századig. Elsősor-
ban a nyírfa levét gyűjtötték, egy-egy fából akár 40-50 litert is le tudtak csapolni. Az édes nyírvizet 
elsősorban frissen itták, de kéthetes erjedés után ismét élvezhető volt. 

Alkoholos italok a paraszti táplálkozáskultúrában nem játszottak 
fontos szerepet. A jobbágyparasztok saját borukat fogyasztották, és a 
jobbágyfelszabadításig fennállt földesúri italmérési jog alapján az év 
meghatározott részében az ő borát voltak kötelesek vásárolni a falusi 
kocsmában. Ünnepekre még a bort nem termelők is vásároltak bort. 

A középkorban méhsörrel (képünkön) a vámosatyai parasztság 
vásári csemegeként találkozott.19 Ez városi méhsör főzők készítménye 
volt. Vízzel hígított, felfőzött mézből fűszerek hozzáadásával élesztővel 
erjesztették és érlelték hordóban. Készítése a 19. század végén szűnt meg.

Az újkorban a történeti Magyarország hűvösebb éghajlatú részein ga-
bonából, gyümölcsből, szőlőtörkölyből20, borseprőből21 készült pálinka. 
Az étkezéseken a pálinkának ünnepi szerepe volt a bortermelő vidékek-

en, míg a borban szűkölködő tájakon nem számított ünnepi italnak, azt munkanapokon is itták. Ál-
talános igény volt, hogy a napi munkát kezdő férfiak hajnali étkezése egy korty pálinka legyen egy falat 
kenyérrel. Ebben a pálinka középkori gyógyító-megelőző szerepe élt tovább. Vámosatyán a napszámosok 
ellátásánál a pálinka követelmény volt.

Kávé

A kávé mint török áru és török ital a 16. században jelent meg Magyarországon, ám az a török 
hódoltság idején török ital maradt Magyarországon, az ellenség itala. Bár a törökökkel való tárgyalásokon 
hazai nemesurak is itták a vendég helyzetében. 

A kávézás bevezetése itt 1690–1720 között része volt a táplálkozásszerkezet sokoldalú megújításának. 
A kávé lett az új napi étkezés, a reggeli szervező eleme. 

1894-ben szántás idején, mikor hajnali 2–3 órakor 
kezdtek dolgozni, indulás előtt pálinkát és kenyeret vagy 
kávét és kenyeret fogyasztottak a férfiak. A reggeli egész 
évben leves volt. A kávé a parasztoknál a 19. században 
csak nagyon kevéssé terjedt, noha ritka alkalomra a bab-
kávé beszerzése sem haladta volna meg a többség anyagi 
lehetőségét, s ára eltörpült a lakodalmi költségek mellett. 
(A képen pálinkás butykosok)

Az ünnepi kávé késői elterjedése a magyar parasztok-
nál egy magatartás indikátora, amennyiben ünnepeiket 

19 A mézsör, méhsör vagy mézbor mézes vízből erjesztett alkoholos ital. A múltban Európa-szerte széles körben fogyasztottak 
mindenhol, ahol a méz hozzáférhető volt. A mézsör fogyasztása Magyarországon mára feledésbe merült. A mézsör vagy mézbor 
a neve ellenére sem a sörök, sem a borok közé nem tartozik. A sör és a bor a nyugati civilizáció legrégebbi alkoholos italai voltak, 
ezért gyakran egyéb italokat is elneveztek róluk, például a gyömbérsört, a pálmabort vagy a rizsbort.
20 A törköly a szőlőfürt sajtolása után visszamaradt szilárd részei (héj, mag, csutka). A törkölypálinka készítéséhez a törkölyt 
levegőtől elzárt edényben (törkölyös kád, hordó) tárolták és kiforrásig törekes sárral fedték le.
21 A must erjedése után, a bor tárolása folyamán vagy egy engedélyezett kezelés után a tárolóedényekben lerakódó, bort tartal-
mazó üledék.
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saját stílusukban tartották, nem kívánták látványosan utánozni a fölöttük álló társadalmi rétegeket. 
Ha kínáltak ünnepeikre ellátogató „uraknak” kávét, elsősorban azért tették, hogy jelezzék, az elvárást 
ismerik és tudják is teljesíteni.

A tea a magyar parasztkultúrában hazai teafüvekből, virágból, levélből, elsősorban orvosságként volt 
használatos. Italként a nem túl jelentős kávénál is jelentéktelenebb volt.

Saláta, savanyúság

A saláta mint étel használatos volt már a 16. században is. A saláta-savanyúság a népi táplálkozásba is 
jellegzetesen beépült. 

A paraszti konyhákon az egyszerű savanyú ká-
poszta mellett a savanyú uborka is ismert volt. Ez 
utóbbi sós ugorka néven a 16. században már áruként 
is szerepelt. A mezei vad salátának volt kerti változata 
is. A fejes salátát régebben nem palántálták szét, ha-
nem úgy hagyták a kertben, ahogy vetették. Így ma-
gasabbra nőtt, több levelet hozott. Ennek a torzsájáról 
nevezték el a 17. században torzsasalátának. Mind-
kettőből országszerte készítettek ecettel-olajjal, vagy 
szalonnazsírral, fokhagymaszárral friss salátát. Ezt 
gyakran megfonnyasztva készítették (képünkön): 
forró esetes salátalével öntötték le (öntött saláta). 

A friss uborkasalátát a parasztság nem ismerte. Céklasaláta és a kovászos uborka házi készítése min-
denfelé szokásos volt. A paprikasavanyítás korai formája lehet a hordós káposzta közé rakott néhány 
sor erős paprika, ami vele együtt savanyodott meg. A 20. században szokásos lakodalmi savanyúság 
ecetes uborka, cékla vagy paprika volt, ha nem kompótot tálaltak a pecsenyéhez. Savanyúkáposzta ide 
túl közönséges lett volna.

A savanyúság a disznóölés utáni hetek zsíros ételei, köztük sült hurka, töpörtyű mellett mindenütt 
gyakran szerepelt. Ugyancsak fogyasztották böjti időszakokban vagy máskor is szegény helyen a friss 
levélsalátát, hagymasalátát ették önálló ételként is, kenyérrel. Ugyanígy télen a savanyú káposztát is. A 
savanyúság helyén a nyári félév hideg mezei étkezésein gyakran állt nyers hagyma, nyers uborka, esetleg 
retek, csípős paprika és később az 1870-es évektől kezdve terjedő étkezési zöldpaprika.

Fűszerhasználat a régi Vámosatyán

A legfontosabb fűszer a só volt. Szállítását a hazai bányákból az ország minden részébe már a közép-
korban kitűnően megszervezték. A kősót a parasztháztartásban nagy famozsárban törték, kézimalmon 
őrölték. Sóból a főzés mellett komoly mennyiségre volt szükség a hús, szalonna, hal, káposzta, répa és 
uborka tartósításához is.

Hagyományos, a konyhakertekben nevelt fűszerek voltak a beregi parasztkonyhákban a borsikafű 
(csombor), a kakukkfű, a kapor, majoránna, petrezselyem, rozmaring, tárkony, zeller és zsálya levele, a 
kömény és a kapor magtermése. 

A sáfrány (képünkön) a középkor óta spanyol export-
cikk volt, de a 16. század első felétől a magyarországi kony-
hakertekben is termesztették. Íze mellett sárga festékanya-
gát is nagyra becsülték a parasztkonyhán, ahol húslevesbe 
és kalácstésztába tették. Használata az első világháborúval 
szűnt meg.

Az import fűszerek közül a parasztok a 19. század előtt 
csak kis mértékben, ünnepi ételek készítéséhez használták a 
feketeborsot, gyömbért, babérlevelet, fahéjat és a szegfűszeget.
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Ezeket a fűszereket a vámosatyai szatócsok a Beregszászi piacon szerezték be, ahova német kereskedők 
közvetítésével jutott el. 

A paprika fűszernövényként a Balkánról érkezett Magyarországra és kezdetben kizárólag a köznép 
fűszere volt, sok ételükben az importált borsot helyettesítette, mert ez időben a paprika mind csípős 
volt. A fűszerpaprika társadalmi emelkedését a gulyáshús nemzeti ételként való kezelése segítette. 

Az Itáliából érkező babérlevelet savanyításhoz és főzéshez használták, a fahéjat, szegfűszeget első-
sorban gyümölcsételekbe főzték, a tört fahéj a 20. század elejéig a lakodalmi tejbekása fűszere volt a 
cukorral együtt. 

A cukrot (képünkön) a kora újkorban még a fűszerek közé 
sorolták. Az import nádcukrot (nádméz) akkor valóban a fűsze-
rekkel együtt, borsos áron árusították.22 Egy font (negyed kiló) 
cukor 1600-ban egy sertés árába került. 

A paraszti cukorhasználat három fokozatából az első a kora 
újkorba nyúlik vissza, amikor a parasztok a nagy ünnepeken 
cukrot tehettek a tejbekására, fánkra, bélesre. A cukorhasználat 
második fokozata akkor kezdődött, amikor megjelent az első la-

kodalmi torta. A harmadik szakasz az első világháború után bontakozott ki, amikor elterjedtek a cukros 
ünnepi ételek és megkezdődött a cukor köznapi fogyasztása. A korábban csak nagyünnepi édes tészta 
vasárnapi étel lett, s legalább az asszonyok és gyerekek egyre többfelé reggeliztek édes kávét.

A parasztháztartások süteményei

Parasztháztartások süteményeiről Magyarországon a szolgáltatásaikat rögzítő iratok szólnak legko-
rábban a 14–16. században. Az oklevelekben, urbáriumokban szereplő kalács a kenyérnél finomabb kivi-
telű és/vagy különlegesen megformált kelt tészta. Készítése a kenyérsütés nyomában járt, amit a parasz-
tok közvetlenül előtte vezettek be. Kalács szolgáltatása nagy ünnepre a 15. században már igen elterjedt 
volt, a 16. századtól országszerte ismeretes.

A cipó alakú és fonott kalácsok (képünkön) mellett középkori 
sütemény Magyarországon a lepény, béles, pogácsa, a sült öntött 
laska és az étkezési zsiradékban sült fánk is, melyek egykorú pa-
raszti használatáról azonban nem tudunk. A 16. században buk-
kant fel az országban a rétes (1549), az elkülönült forgácsfánk 
(csöröge 1565), 1600 körül szakácskönyvben a maihoz hasonló pa-
lacsinta, még töltelék nélkül. 

A paraszti társadalmi rétegek legfontosabb újkori süteményei 
között sok az átfedés az alkalmak, a készítésmód és az elneve-

zés tekintetében egyaránt. A parasztsüteményekről emlékanyagot a 18. századnál korábbi időszakból 
a magyar néprajz nem ismer. A 19. század második felében jellegzetes nagyünnepi parasztsütemények 
legrangosabbja a kemencében sült kalács volt. Jellegzetesen 
köznapi sütemények a pogácsa, a malátával készült édes tész-
ta, kukoricasütemények, a sült öntött tészta, a túróslepény és 
helyenként a palacsinta.

A béles (képünkön) töltelékkel bélelt tészta, a parasztkony-
ha régi ünnepi süteménye. Olyan sütemény, amelynek alsó és 
borító felső tésztája közé töltelék került. A beborítás kialakít-
ható a sarkok felhajtásával vagy lehet külön tésztalap, a töltelék 
lehet több rétegű is. A tészta többnyire gyúrt tészta, de már a 
17. század végén készülhetett élesztővel is. 

22 Az európai kontinensen a cukor orvosságként jelent meg a 10. században, és csak a 14. század folyamán lett a fűszerekkel 
együtt kezelt élvezeti cikk.
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A régi parasztbéles tésztája többnyire kelesztetlen. Egyszerű és finomabb összetételben egyaránt ké-
szült. A tésztát három-négy milliméter vastagságúra sodorták ki, sós nyers káposzta töltelékét hajtoga-
tással foglalták bele. Kemence fenekén sütötték meg, gyakran káposztalevélre fektetve. Kiszedve kosár-
ban ruhával letakarták, hogy kemény tésztája megpuhuljon a saját gőzében. 

A béles készítése a 20. században is folytatódott, de tésztája többnyire kelt tészta lett. Bélestöltelékek 
a 19. században: köles (főként az Alföldön), káposzta, főzelékrépa, tök, tökös-mákos, mák, túró (sósan), 
lekvár, alma, dió. Az 1900 körüli években a béles ünnepi étel (lakodalom, szilveszter/újév, farsang) lett. 

A kora újkori rétes (képünkön) jelentősen külön-
bözött a legújabb koritól. Maga az ételnév a „réteges” 
melléknévből származik. Eredetileg töltelék nélküli, sok 
tésztarétegből álló sütemény. A 19. század elején a válto-
zatlan összetételű rétestésztát hártyavékonyra az aszta-
lon kézzel nyújtották el, tölteléket tettek rá és „az abrosz 
felemelgetése által” göngyölték fel. Kerek tepsibe tették 
karikába hajtva vagy csigavonalban tekerve és kemencé-
ben sütötték meg. Ez az újkori rétes.

A 20. században kitüntetett helye továbbra is a 
nagyünnep: lakodalom, a gyermekágyasnak vitt étel (ko-

marétes), keresztelő, szilveszter-újév, a farsang vége, búcsú, esetleg húsvét és a disznótoros téli alföldi 
névnapozások. Ahol tehették, ekkor már megsütötték olykor vasárnapra, sőt köznapra is, különösen ha 
napszámosokkal dolgoztak. Amikor tűzhely sütőjében, hosszúkás tepsiben, rudakban is sütni kezdték a 
tésztát, egyes alkalmakra vagy bizonyos réteseket továbbra is kemencében, kerek tepsiben, csigavonal-
ban kerekítve sütöttek meg. Az egyik legkedveltebb a túrós rétes volt. 

A lepényt külön e célra készített, a kalácséhoz hasonló kelt tésztából az újkorban sütöttek rendsze-
resen. A töltelék a tetején volt, tészta azt nem borította be. A sütemény kerek és sütőlapát nagyságú, 
eredetileg a kemence földjén sütötték meg. Az Alföldön a legkedveltebb töltelék a túró, de a 19. század 
végéről tudunk szilva lekváros lepényről is.

A minden szombati lepénysütés nem zárta ki a túrós 
lepényt (képünkön) a nagyünnepi alkalmakról. A nap-
számosokkal végzett aratás befejezésére sült túrós lepény 
az aratólepény volt. A 20. században gazdahelyen olykor 
megcsinálták kenyérsütéskor és tésztás hétköznap is.

A 16. század első negyedében húsvéti sütemény volt 
Vámosatyán a túrós lepény. Kenyérsütéskor a kenyér 
érett tésztájából csináltak kerek kenyérlepényt, amelyet 
a kemence fűtésének utolsó szakaszában, a parázzsal 
beterített kemencefenék megtisztított közepére fektetve 
sütöttek meg. A 30–35 cm átmérőjű lapos lepényeket azonnal elfogyasztotta a család melegen, zsír-
ral-fokhagymával vagy tejföllel megkenve. Itt a lepény neve – a sütés körülményeire utalva – a lángos, 
szórványosan lángelő volt. 

A 17. századi szakácskönyvekben a kelt, 
magas kerek fánk („körtvély-fánk”) és a tojá-
sos tésztából borral gyúrt, vékonyra kisodort 
és elvagdalt forgácsfánk egyaránt a fánk nevet 
viseli. Az utóbbinak csöröge (1565) elnevezése 
a zsiradékban kisütött száraz tésztadarabok 
zörgő hangját utánzó szó. A 19. század elején 
a kelt fánkot farsangi fánknak, a gyúrtat for-
gácsfánknak nevezték. 

Az 1900 körüli századfordulón a kelt fánk 
(képünkön) a parasztoknál is elsősorban
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farsangi étel volt, a farsang végén fogyasztották. Kivétel a mai Bereg Vámosatya környékén, ahol újévi 
étel volt, de eljegyzésre, lakodalomba a vendégek is vitték ajándékként. A fonók tavaszi befejezésekor 
tartott mulatságba, vagy a gyermekágyas asszonyoknak is ezt sütötték.

A palacsintát kiinduló területén, Erdélyben kétféleképpen sütötték. Volt az ujjnyi vastag pa-
rasztpalacsinta kelt tésztából, és sütötték „urasan” folyékony, nem kelesztett tésztából. A vastag 
kelt palacsintának is mindkét oldalát megsütötték zsíron, olajon serpenyőben. Nem töltötték, csak 
cukorral meghintették. 

A hazai szakácsművészet a palacsinta (képünkön) szót már 
1600 körül a híg tésztából, serpenyőben, mindkét oldalán sütött 
vékony palacsintára foglalta le. Az úri, majd paraszt konyhán  is 
folyamatosan így szerepelt. A 17. század végén még nem, a 19. szá-
zad elején rendszeresen megtöltötték. Ez a palacsinta 1900 körül 
ritka hétköznapi ételként honosodott meg Vámosatyán is.

A pogácsa az újkorban a parasztkonyha leggyakoribb köznapi 
süteménye volt. A legegyszerűbb pogácsa tésztája egy kis zsiradé-
kot is tartalmazott, vagy alud-
ttejjel gyúrták meg. Tepertős 
pogácsát (képünkön) disznóö-
lés után, krumplis pogácsát a 
19. századtól kezdve sütöttek a 

parasztháztartásokban. A pogácsák a századfordulón főként tepsiben 
sültek. A pogácsát a paraszti ebédeknél a leves után, mint második 
fogást fogyasztották.

A maláta mesterségesen csíráztatott gabonamag, a sörkészítésnél 
használatos. Miután a parasztság a 20. század előtt nem cukorfogyasz-
tó, a magában megédesedett malátás tészta (képünkön) a hétközna-
pok első édes süteménye volt. A téli időszak köznapi étele, tele kemencényit sütöttek belőle egyszerre. 

Mivel zsírtalan, fogyasztása elsősorban az adventi és húsvét 
előtti böjti időszakokhoz kapcsolódott. Sütése az első világ-
háború után egyre ritkább, de még az 1960-as években is elő-
fordult.

Mivel nevében az Alföldön (csíramálé) benne van az édes 
kukoricasütemény (málé) elnevezése, arra gondolhatunk, 
hogy a malátával készült édes sütemény nem itt, hanem a kora 
újkorban az északnyugati országrészen alakulhatott ki. 

Legsajátosabb az a kukoricasütemény (képünkön), amely-
nek készítésénél tapasztalati úton rátaláltak arra a megoldás-
ra, amelynél természetes bomlási folyamatok eredményeként 

a kész sütemény határozottan édes ízű, noha édesítőt nem tettek bele. A málét, az önédesített kukori-
casüteményt Vámosatyán is sütötték. 

Belőle hol egy-, hol kétféle süteményt készítettek. 
Az első mindenütt egy lepény, a neve mindenütt málé, 
a szatmári Tiszaháton málé-édes. A másik sütemény 
legtöbbször pogácsa volt. A kukoricasütemények el-
sősorban a téli hétköznapok ételei voltak. Nagyra be-
csülték ezeket Beregben is, ahol a kukoricaétel egyéb-
ként a szegénység jele volt. A Tiszahát mindkét részén 
(szatmári, beregi) az édesmálé az esztendő utolsó és 
első napján a szegények ünnepi ételeként is szerepelt. 
Szilveszterkor megsütötték, ebből adtak a kántálóknak, a család pedig másnap is ette, hogy édes étellel 
jó kilátásokkal kezdjék az új évet. 
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Az újabb nyersanyag, a krumpli felhasználásával készült sütemé-
nyek a hétköznapi tésztaételek választékát bővítették. A burgonyale-
pény (képünkön) szerepe a korábbi főtt és sült tészták mellett jelen-
téktelenebb maradt. Míg a főtt krumplival gyúrt pogácsa mindenfelé 
szokásos volt, hasonló tésztából nagyobb lepényeket csak északkele-
ten, így Beregben sütöttek. A szatmári Tiszaháton gyakoribb a nyer-
sen reszelt burgonya, liszt, só, esetleg még aludttej és töpörtyű keve-
rékéből tepsiben, vékony rétegben sütött lepény a lepcsánka, vagy 
lapcsánka. Vámosatyán is ez a neve.

Vannak végül a hagyományos tészták között olyanok, amelyeket 
azért sütöttek, hogy aztán folyadékba áztatva, megpuhítva tálalják. Gyúrt és kelt tészta e célra egyaránt 
használatos volt.

Önteni való kelt sütemény közönséges kenyértésztából ké-
szült. Keskeny hosszú rudakba sodorva és különböző módon 
összetekerve vagy pedig darabokra osztva kemencében sült 
meg. Az előbbi sütésmód esetén fel kell vágni felhasználáskor. 
Mivel három-négy alkalomra előre elkészíthető, igen jól jött a 
nyári nagy munkaidő étkezéseinél. Vízzel vagy tejjel megöntve 
főként túróval ették (képünkön). 

A paraszti háztartásokban az 1880-as évektől kezdve jelen-
tek meg új, városi sütemények. Közöttük a leglátványosabb a 
torta (képünkön). A torta kezdetben töltetlen volt, később a kettévágott tortalapok közé lekvár került. 

Az 1900 körül az első torták kalácstésztából készültek, szilval-
ekvárral töltve és almával díszítve. Az 1920-as években a lako-
dalomban még csak egyetlen torta készült a menyasszony elé. 

A torta paraszti terjedése csak a két világháború között kez-
dődött. Az egyetlen lakodalmi torta után egy-egy alkalomra 
többet is sütöttek, amit a vendégek hoztak az ünnepségre. 

A lassan növekvő falusi cukorfogyasztásnak köszönhetően 
az 1920-as évektől kezdve jelentek meg a paraszt konyhákban 
a cukros sütemények. Szalalkális tészták, piskóták, linzerek 

az elsők, amelyek tartósan a sütemények közé kerültek. Ám 
más kísérletek, így a kelt tésztából készült vízen-kullogó (ké-
pünkön) nem voltak hosszú életűek, bár a szatmári Tiszahá-
ton ma még néha előfordul.

Az aprósütemények a torta kiemelt szerepét nem köze-
lítették meg, noha ezek is ünnepi alkalmakon szerepeltek. 
Kezdetben lakodalomra, keresztelőre sütötték otthon, vagy 
vitték a vendégségbe. 
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6.
Gyógyítók és gyógyteák

A középkorban

A középkorban gyakori volt, hogy mindenféle tudás nélkül sokan kezdtek gyógyfűvekkel kísérle-
tezni, és ezzel utazó gyógyítóként járták a vidéket. Természetesen nem a gyógynövények és főzetek 
felhasználásával volt a gond, hanem azzal, hogy ezeknek a csalóknak semmilyen tudásuk nem volt meg 
ahhoz, hogy tisztában legyenek azzal, melyik növény, milyen kórra nyújthat segítséget.23

A középkori orvoslásra jellemző volt, hogy az emberek betegségeit három csoportba sorolták. Az 
egyik ilyen volt az öregedéssel járó betegségek, a másik azok a nyavalyák voltak, melyek hajlam miatt 
jelentek meg a szervezetben és végül ott voltak a szervezet egyensúlyának felbomlásából származó be-
tegségek.

Az első szerzetes gyógyítók Magyarországon a bencések voltak, 
akiknek Vámosatya környékén nem volt kolostora, így a falu la-
kosai saját maguk gyógyítására voltak utalva. Sajnos abban a kor-
ban az emberek fontosabbnak tartották a lelki tisztaságot a testinél. 
Büszkék voltak rá, ha 6-8 napig nem mostak kezet, és kerülték a 
szappan használatát. Ezek a higiénés körülmények pedig melegá-
gyai voltak a különböző betegségeknek, melyekre az akkori gyó-
gyítók nem ismertek gyógymódot. Gyakran javasolták azt a sze-
gényebb embereknek, hogy a nyílt sebeikre tegyenek pókhálót. Ez 
nem segítette a gyógyulást, de az elfertőződést igen.

Pszichés problémák, stressz okozta álmatlanság már a középkorban is volt. Akkoriban az orvosok azt 
tanácsolták, hogy a beteg békaolajjal24 kenje be a mellkasát, az segít majd neki a pihenésben. Ebben az 
időszakban ha fájt a fejük, a tormaolaj25 használatát ajánlották a gyógyítók.

A középkorban még gyógyszerek sem voltak, így a természetben található gyógynövényekből készí-
tett teakeverékekkel gyógyították magukat az emberek. Orvoshoz nem fordulhattak, mert vagy nem 
volt orvos, később pedig, amikor már volt, nem volt rá pénzük. Ezért a gyógyteákat hívták segítségül. 
A gyógynövények pontos adagolását hosszú tapasztalás alakította ki. A gyógyteák esetében a megfelelő 
hatás eléréséhez a kitartás, és a rendszeresség volt fontos. Erre meg a kor emberének volt ideje, nem 
sietett sehova, meg akart gyógyulni.

Gyógyítás az 1960-as években Vámosatyán

„Orvosa nem, de volt Vámosatyának bábája, Kerle néni, aki bizony igen lelkiismeretesen és nagy szaktu-
dással segítette a kisdedeket a világra, majd hasznos tanácsokkal is ellátta a kismamákat. Akkoriban még 
otthon szültek az édesanyák. Az első hetekben naponta látogatta azokat a családokat, ahol kisbaba volt.

23 Így gyógyítottak a középkorban https://www.life.hu/egeszseg/20180401-gyogyitas-a-kozepkorban.html (Letöltve: 2020. 12. 12.).
24 Gyógy olaj, melyben békát főztek, s melyet rákfene ellen szoktak használni. A rákfene régies tájszó, jelentése: franc, rosseb. 
Átvitt értelemben is használatos volt: Romboló, bomlasztó, káros jelenség, züllesztő baj, veszedelem. „Én halálosan ellensége 
vagyok a rokonoknak. Ez a rákfenéje az egész magyar életnek” (Móricz Zsigmond).
25 Olyan olaj, amiben reszelt tormát áztattak. A torma számos egészségi problémára hatásos gyógyszer. Fertőtlenítő hatású, erő-
síti az immunrendszert, segítség megfázás, nátha, melléküreggyulladás, köhögés, bronchitis, asztma, mandulagyulladás esetén. 
Csillapítja a lázat, izzasztó és vizelethajtó hatású. Enyhíti a hólyag- és vesegyulladást. Hatásos húgykő, idegi fájdalmak, reuma, 
köszvény, izomfájdalmak, étvágytalanság, rossz emésztés, puffadás, székrekedés esetén. Fontos C-vitaminforrás. Megszünteti a 
fejfájást, és segít a menstruáció idején. Rovarcsípések és fogfájás kezelésére is használható. Mézzel összekeverve hatásos köhö-
géscsillapító. Mivel a méz elveszi a torma csípős ízét, a gyerekek is könnyen fogyasztják.



53

…Népi gyógyászat is volt a falunkban. Rémlik még, hogy volt néhány, úgynevezett „nadályos” idő-
sebb néni  is, akik értettek a fejfájós, valamint a köszvényes emberek nadályokkal való gyógyításához, 
a „vérszívók”, a piócák a patakjainkban éltek.”26

A leggyakoribb betegségek a kiegyensúlyozatlan táplálkozás következményei voltak, de voltak olyan 
gyógynövények, amelyekkel enyhülést találtak ezekre a betegségekre. Ezek még ma is hasznosak lehet-
nek. A keverékeket Farkas Lászlóné (Szabó Sarolta) Fehérgyarmati lakos gyűjteményéből válogattam. 

Vannak akik úgy gondolják, hogy a gyógynövények, vagy a gyógynövény alapú készítmények segít-
ségével hatékonyan és mellékhatások nélkül kezelhetik betegségeiket. Pedig, a nem körültekintően alkal-
mazott növényi gyógymódok az orvos által receptre fölírt készítményekkel kölcsönhatásba kerülhetnek. 
Ezért használatuk előtt minden esetben konzultáljanak gyógyszerésszel, vagy orvossal.

Az ellenállóképesség növelésére
25 g görögszéna, 25 g csalán, 25 g csipkebogyó, 25 g cickafark fű, 25 g ezerjófű, 25 g Boróka-tobozbo-

gyó. Ebből 1 teáskanál keveréket le kell önteni 1 csésze forró vízzel. 10 percig állni hagyni, majd leszűrni. 
Naponta háromszor 1 csésze teát kell inni. A kúra időtartama: 8 hét.

Az emésztés javítására
10 g édeskömény, 30 g gyermekláncfű gyökér, 30 g tarackbúza gyökértörzs, 30 g katángkórógyökér. 

A keverékből 2 teáskanálnyit kell egy csésze forrásban lévő vízhez számítva 5-l0 percen keresztül főzni. 
Naponta 2-3 csésze meleg teát kell inni.

Étvágytalanság ellen
10 g kálmos gyökér, 15 g vizitorma, 15 g szemvidító fű, 20 g majoránna, 20 g torma fű, 20 g fehé-

rüröm. A keverékből 3 teáskanállal kell 3 csésze vízben 5-10 percig főzni. Napközben 2-3 csésze teát kell 
kortyonként elfogyasztani.

Fejfájás ellen
20 g macskagyökér, 20 g citrom fű, 20 g ezerjófű, 20 g illatos ibolyafű, 20 g szagos müge levél. A 

keverékből 3 csésze vízhez 3 kanállal kell főzni 5-10 percen át. 3 csésze meleg teát kell inni naponta.

Gyomorfájdalom (Gastritis27) gyógyítására
5 g macskagyökér, 5 g tárnicsgyökér, 10 g kálmosgyökér törzs, 10 g ezerjófű, 10 g köménytermés, 10 

g ánizstermés, 10 g édesköménytermés, 10 g kamillavirág, 15 g borsmentalevél, 20 g cickafark fű. A tea 
keverékből 2 teáskanállal kell tenni 2 csésze forrásban lévő vízhez, majd 5-10 percig lassú tűzön főzni. 
Naponta étkezések elött fél órával egy csésze meleg teát kell meginni.

26 Bittner Erzsébet: „Emlékeim rendezgetése” Blog bejegyzés. https://irasaim4.webnode.hu/blog/ Letöltve: 2021. 01. 14.).
27 A gyomorhurut (gastritis) a gyomor nyálkahártyájának gyulladását jelenti. A nagy mennyiségű, fűszeres, forró ételek fogyasz-
tása nyálkahártya károsító tényezők. Gyomorhurutot okoznak egyes élelmiszerek, fertőzések (baktériumok, vírusok, gombák).
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Húgyúti fertőzések gyógyítására
10 g petrezselyemtermés, 10 g vérehulló fecskefű, 40 g medveszőlőlevél. Alkalmazása:1 teáskanál te-

akeveréket 1 csésze forrásban levő vízhez tenni, és 50-percig főzni. Naponta 3 csésze meleg teát kell inni. 
Terheseknek nem ajánlott.

Lábizzadás ellen
100 g diófalevél, 100 g mezei zsurló fű. A keveréket 2-3 liter forrásban lévő vízzel leforrázzuk, és 5 

percig állni hagyjuk. Esténként meleg lábfürdőt veszünk, mely ne tartson 20 percnél tovább.

A reuma gyógyítására
20 g orvosi pemetefű, 20 g ezerjófű, 30 g csalán fű, 30 g bodzavirág. A keverékből 3 teáskanálnyit 

kell tenni forrásban lévő 1/2 liter vízhez, és lefedve 5 percig állni hagyjuk. Naponta 1-2 csésze meleg teát 
kell inni.

Keringési gyengeség javítására
1.változat: 50 g fagyöngy. 2 teáskanálnyi fagyöngyöt az est kezdetén le kell önteni l csésze hideg vízzel, 

és éjszakán át állni hagyni. Reggelenként a hideg kivonatot felmelegítés nélkül kell meginni.
2. változat: 50 g cickafark fű. 3 teáskanálnyi cickafark fűt le kell önteni 1/2 liter forrásban lévő vízzel, 

és 5 percig állni hagyni, majd leszűrni. Naponta 3 csésze meleg teát kell meginni.

A köszvény gyógyítására
15 g babhéj, 15 g fekete áfonyalevél, 15 g cickafark fű, 15 g kökényvirág, 20 g orbáncfű, 20 g mezei zsur-

ló fű. A keverékből 1 teáskanállal kell tenni 1 csésze vízbe, és 5-10 percen át főzni a teát, majd leszűrni. 
Több csésze meleg teát kell inni naponta.

Tavaszi fáradtság ellen
40 g gyermekláncfű hajtás és gyökér, 20 g cickafark fű, 20 g repkény fű, 20 g veronika fű, 20 g vére-

hulló fecskefű. 3 teáskanálnyi teakeveréket kell 3 csésze vízben főzni 5-10 percen keresztül, majd leszűrni. 
Naponta 3 csésze meleg teát kell inni.

A gyógyteákban előforduló gyógynövények

 Csalán
 Levele vér és vesetisztító reuma, köszvény, cukorbaj, hajhullás esetén. Gyökere hasme-
 nés, hajhullás, aranyér esetében.
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 Citromfű
 Idegerősítö, idegnyugtató, görcsoldó, szélhajtó, emésztést serkentő.

   Orvosi zsálya
    Éjjeli izzadás csökkentő, légzőszervi gyulladások, hólyag-
    hurut ellen, külsö sebek kezelésére gége és mandula megbe-
    tegedésekre, száj öblítésre.

 Nyírfa
 Kitűnő vizelethajtó, mely a vesét nem izgatja.

   Macskagyökér
    Szívideg nyugtató, ideges gyomorpanaszok, ideges fejfájás, 
    ingerlékenység, klimax esetén.

 Kutyabenge
 Hashajtó hatású, féreg űző hatású.
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 Édesgyökér
Könnyű vizelet-hajtó, köhögésnél váladék oldó.

   Édeskömény
    Vértisztító, felfúvódásgátló szélhajtó, gyomorerősítő 
    köhögéscsillapító.

 Görögszéna
A magvát gyulladásos bőrbetegségekben is használják pépes borogatás
formájában.

   Csipkebogyó
    Vese, és hólyagbántalmakban, vizelethajtó, emész-
    tést javító, erősítő hatású.

 Cickafark
 Görcsoldó, étvágy serkentő, fokozza az epe és gyomornedv kiválasztást, enyhe
 hashajtó hatású. Aranyér, klimax esetén is használatos.
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 Boróka
 Reuma, köszvény ellen, vizelethajtó, izzasztó hatású, emésztést elősegítő.

   Gyermekláncfű
    Epe, májbántalmakban, értisztító gyomorjavító,
    vizelet, és hashajtó hatású.

 Tarackbúza
Vizelethajtó, vértisztító, reumatikus bántalmakra is használják.

   Katángkóró
    Epehajtó, étvágyjavító.
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   Kálmos
    Emésztési zavarok esetén étvágygerjesztő. Külsőleg, bőrbetegségekre fürdés-
    nél használatos.

   Vizitorma
    C-vitamin tartalmú, vértisztító.

   S zemvidító fű
    Szembetegségek kezelésére, savtúltengésben, étvágytalanság ellen, gyomorerő-
    sítősre. Emésztési zavarokban étvágygerjesztő. Külsőleg fürdésnél használatos.

   

   Majoranna
    Haspuffadás, gyomor-és bélzavarok, hűléses 
    megbetegedések esetén.
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   Fehérüröm
    Étvágygerjesztő, vérnyomást emelő gyenge vizelethajtó, bélféreg űző.

   Ibolya
    Köptetö, nyugtató, lázcsillapító, vértisztító, izzasztó.
    Fejfájás, migrén ellenszere.

   S zagos müge
    Vértisztító, gyenge izzasztó, nyugtató, és vizelethajtó.

   Ezerjófű
    Gyomorbajokban, étvágytalanság ellen, bélzavarok
    esetén, vértisztításra, vesebajokra, gyomorsavhiány
    leküzdésére.
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   Ánizs
    Szélhajtó, köptető, felfúvódás ellen használatos.

   Kömény
    Gyomorgörcs, felfúvódás ellen.

   Kamilla
    Gyulladás csökkentő, görcsoldó idegnyugtató, gyomor-, bél-, epezavarokra,
    szemgyulladás esetén, borogatásra, sebkezelésre, arc-, és hajápolásra.

   Borsmenta
    Gyomor- és bélzavarok emésztőszervek meg-
    betegedése esetén, görcsök,felfúvódás esetén,
    epezavarok megakadályozására.
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   Petrezselyem
    Vizelethajtó, hólyag- és vesebetegségek esetén. Terheseknek tilos!

   Vérehulló fecskefű
    Nyugtató, fájdalom csillapító, görcsoldó. Epebán-
    talmak, máj- és bélbetegségekben használatos.
    Fehér tejnedve szemölcs- és tyúkszem elmulasztá-
    sára szolgál.

   Porcika fű
    Vesegyulladásban, hólyaghurutban, a húgyúak fertőtlenítésére, vizelet hajtásra.

   Pemetefű
    Légcsőhurutban, máj-, epebántalmak, gyomorfe-
    kély ellen, gyomorerősítő, enyhe hashajtó.
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   Bodza
    Virága izzasztó hatású, termése fájdalomcsillapitó, nyugtató.

   Fehér fagyöngy
    Klimax tüneteinek enyhítésére, vérzéscsillapító,
    vérkeringést javító, anyagcsere szabályozó szer,
    jó hatású a mirigyrendszer működésére.

   Babhéj
    A kívül tarkázott veteménybabok kivételével bármelyik fehér színű babhüvely
    felhasználható. Vércukor-, vérnyomás csökkentő, vese hólyagbántalmakra,
    vizelethajtásra.

   Fekete áfonya
    Levelei cukorbetegség, bélhurut, hólyaghurut, gyomor-
    hurut ellen, termése vérhas, hasmenés, bélhurut, 
    emésztési zavarokban sztenvedőknek.
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   Kökény
    Virágja vese- és vér tisztitó, enyhe hashajtó, bogyója hasmenés, bélhurut ellen.

   Orbáncfű
    Gyomorfekély, reuma, gyomorégés, vesebaj, arany-
    ér ellen, sebkezelésre. Nyugtató hatású, a depresszió 
    ellenszere.

   Mezei zsúrló
    Vizelethajtó, vese hólyag és húgyutak kezelésére.

   Diófalevél
    Vértisztító, gyomor javító, emésztést elősegítő,
    féreg űző hasmenés, és bőrbajok ellen.
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   Kerek repkény
    Gyomor és bélhurut, légúti megbetegedések esetén.

   Veronika fű
    Légcsőhurut, hörghurut ellen enyhe vizelethajtó.

   Galagonya
    Szíverősítő, nyugtató, ütőér elmeszesedésben alkalmazzák.

   Körömvirág
    Gyomor és bélbetegségekben, vizelethajtó hatású,
    nyirokkeringést javító.
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7.
A falusi sütő-, főzőberendezések fejlődése

Az ősi időkben az emberek nyílt tűz fölött, a szabadban, a földön készítették ételeiket. Később egy-
szerű fatárolókat építettek, melyek már alkalmasak voltak mind az élelmiszerek, mind a tüzelőanyag 
tárolására. A középkorban az alapanyagokat gyakran már fém tálakba helyezték és tűz fölé lógatva ké-
szítették el benne az ételeket. Az idők folyamán a főzés bekerült az épületekbe, de továbbra is nyílt tűz 
fölött, lelógó edényekben készültek az ételek.

Egészen a 16. századig nem épültek kémé-
nyek a főzőhelyiségekbe, ettől kezdve viszont a 
házakhoz egyre több helyen épültek kémények. 
A 18. századra pedig a fával működő kályhák 
vették át az elsődleges főzési feladatokat.

A takaréktűzhely (sparhelt) megjelenése a 19. 
század második felében már a falusi polgároso-
dás kibontakozásához, a tradicionális életkere-
tek bomlásához kapcsolódott. Kétségtelen elő-
relépést jelentett a szabad kéményes konyhákba 
való beépítése, hiszen alkalmazása a füsttelen, 
tiszta levegőjű főzőterek kialakítását tette lehe-
tővé – olvasható a Magyar Néprajzi Lexikonban.

A Magyar Néprajz című könyv, anyagi kultúrával foglalkozó IV. fejezete szerint a sparhelt a 20. század 
első harmadában lényegében kiszorította a kemence és kályha szája előtti padkán történt nyílt lángú 
főzést. A vaslapos takaréktűzhelyek gyors terjedésével együtt járt az is, hogy nagyobbrészt eltűntek 
a szabad tűzön és kemencében történő főzésnél használatos tűzálló cserépedények is, helyettük teret 
nyertek a fém főzőedények.

Az elmúlt évszázadokban a főző-, sütőberendezések elvá-
laszthatatlanok voltak a fűtést szolgáló eszközöktől. A tüzelőbe-
rendezések beépített, elmozdíthatatlan részei voltak a paraszt-
háznak. A tüzelőberendezések nyílt és zárt terű építményekből s 
a lángot, szikrát felfogó és a füstöt vezető hozzáépített részekből 
álltak. 

A szobában és a konyhában lévő tüzelőberendezések évszá-
zadokon keresztül a lakásberendezésnek is hangsúlyos részei 
voltak. Például a nagyméretű kemence a körébe épített sárpad-
kákkal együtt fűtő-, rakodó-, ülő-, fekvőalkalmatosság is volt. 
Szegényebb házakban a kemence szájában lévő parázs szolgáltat-
ta a világítást is. A füstös padláson, nyitott kéményekben húst 
füstöltek. A kemence zárt terű, elsősorban sütő és melegítő célú 
építmény volt, de szája előtt, nyílt tűzön főztek is. Méretét a 
benne készülő kenyerek számáról határozták meg. A kemence 
szája elé 50–60 cm magas padkát építettek, amelyen fával tüzel-
tek, a parázs fölött lábakkal ellátott edényekben28 vagy különálló 
vaslábakra tett cserépedényekben főztek. A 19. századtól nemcsak a lakóházban, de az udvaron is építet-
tek különálló, tetővel rendelkező kemencéket. 

28 Innen ered a lábas szavunk.
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A rakott tűzhelyek az 1880-as években jelentek meg fa-
lun. Ezeket vas tetőlappal, vas sütőrésszel és vízmelegítővel 
rakták és sárral tapasztották kívül belül, kívül még meszel-
ték is. Ezeket még fával kellet fűteni, de a tűztér fölött már 
egy lapos, fémből készült „sütőlap” helyezkedett el, melyet 
alulról a lángok hevítettek fel. Az ilyen rakott tűzhelyeknek 
valamivel modernebb változata volt a sparhelt, melynek 
szerkezete már teljes egészében fémből készült.

A sparhelt a 19. század közepén a vidéki házakban már 
használatos volt. A sparhelt neve a német „sparherd” (takarék tűzhely) tükörfordításából ered. Elneve-
zésében benne van a legfontosabb tulajdonsága is, hiszen nagyon takarékos a használata. Általában fával 
fűtötték, de faluhelyen kukorica csutkát, vagy kuko-
rica szárat is égettek benne.

A sparhelt főzőlapjának az a része volt a legmele-
gebb, ami alatt a tűz égett, ezen lehetett forralni, de 
a kályhacső felé húzva a főzőedényt, kisebb hőfokon 
főzhettek. Ha viszont az edényt félrehúzták a kályha-
cső közelébe, az onnan áradó hő arra elég volt, hogy 
melegen tartsa az ételt. Minden háziasszony tudja, 
hogy a húsleves akkor lesz a legfinomabb, ha lassú 
tűzön főzzük, de a töltött káposztát sem szabad nagy 
lángon főzni. 

Vidéken általában kora reggel meggyújtották ben-
ne a tüzet és amíg a konyha felmelegedett, a házi-
asszony már elő is készítette az ebéd hozzávalóit. A délelőtt folyamán pedig szépen lassan elkészültek 
a finom fogások. Sütéshez is remekül lehet használni, hiszen a sütemény esetében az a lényeg, hogy 
egyenletes meleg legyen a sütőben. 

A sparhelt mára már nem olyan népszerű, mint 
évtizedekkel ezelőtt volt, de vidéken még sok ház-
ban használatban van, ha máshol nem, hát a nyá-
rikonyhában. A különféle takaréktűzhely típusok 
az 1960-as, 1970-es évekig országszerte terjedőben 
voltak, de ekkor a villanytűzhelyek és a palackos 
gáztűzhelyek megkezdték térhódításukat. 

A gázzal működő tűzhelyeket valójában már a 
19. század első 
felében29 is ké-
szítettek, de a 

gáztűzhelyek üzemeltetéséhez szükséges gázcsövek hálózatának le-
fektetése még a nagyvárosokban is igen lassan haladt. Az infrastruk-
turális háttér csak a 19. század végére épült ki olyan szinten, hogy a 
gáztűzhelyek már sokak számára valóban kényelmes sütési és főzé-
si alternatívát jelenthessenek a városokban. A falvak lakói azonban 
a földgázhálózattól távol eső helyeken laknak, így ezen fogyasztók 
energiaellátását cseppfolyós PB-gázzal lehet megvalósítani. 

A propán-bután gáz (PB gáz) magyarországi előállítása 1947-
ben kezdődött. Az 1950-es években igen korlátozott keretek között 
kezdődött meg a lakossági felhasználás, de a termelési lehetősé-
gek szűkössége miatt a felhasználók köre nemigen bővülhetett.

29 James Sharp, angol feltaláló 1826-ban szabadalmaztatta találmányát, a gázkályhát.
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A palackozott propán-bután gázzal ellátott fogyasztók száma 1965-ben még csak 284 ezer, az 1990-es 
évek elején már 2,6 millió volt. A rendszerváltáskor Magyarországon már közel 4500 gázcseretelep több, 
mint 5 millió PB-gázpalackot forgalmazott. 

A 20. század első évtizedeiben rohamos léptékben indult fejlő-
désnek a elektromos áram gyakorlati használata és az elektromos 
hálózatok egyre több fogyasztóhoz juttatták villamosított otthon 
minden csodáját. Elektromos árammal működő lámpák, rádiók, 
gramofonok és az első elektromos tűzhelyek. Annak ellenére, 
hogy az első villanytűzhely már 1909-ben piacra került, de az első 
valóban csak elektromos árammal üzemelő tűzhely 1977-ben lá-
tott napvilágot. 

A gáztűzhely melletti érvek között az szerepel, hogy olcsóbb 
az üzemeltetése, mint az elektromos tűzhelyeké. Az elektromos 
tűzhelyek kezdetben vaslaposak voltak, amelyek nagyon lassan 
melegedtek fel, nagy volt a hőveszteségük, viszont sokáig tartot-
ták még a hőt kikapcsolás után is.30 

A villanytűzhelyeknél is óriási a fejlődés, ugyanis kifejlesztették a kerámialapos tűzhelyeket, melyek 
lényegesen gyorsabban melegednek fel, mint vaslapos elődeik, az energiafelhasz-
nálásuk is kisebb volt. Az igazi áttörést az indukciós tűzhelyek jelentették. 
Míg az előbbi elektromos tűzhelyeknél ellenállás volt a hőfejlesztő, 
az indukciósoknál mágneses indukció hozza létre a hőfejlő-
dést. Ez az indukció csak olyan edényekben alakul ki, 
melyek mágnesezhetők. Az indukciós tűzhe-
lyeknél nem melegszik fel a főzőlap, mert a 
hő magában az edényben képződik, emiatt 
maradék hője sincs. Érdekesség, hogy még a 
régi, nagyanyáink által használt zománcozott 
lábasok is mágnesezhetők, így indukciós tűzhe-
lyen használhatók. Ez azonban a falvakban még min-
dig a jövőt jelenti.

A mikrohullámú sütő azonban majd minden háztartás-
ban megtalálható. Két generációval ezelőtt a kihűlt ételt a háziasszony a tűzhelyen melegítette fel, ami 

sok figyelmet kívánt, az ételt folyamatosan kevergetni 
kellett, hogy ne égjen le. Mindez a mikrohullámú sütő 
falusi konyhákban való megjelenésével feleslegessé vált.31 

Kezdetben még csak ételmelegítésre, valamint páro-
lásra lehetett használni a mikrohullámú sütőket. Ma már 
olyan széles körben alkalmazható, hogy komoly konku-
renciát jelent a tűzhelyekre nézve, ugyanis egyaránt sü-
thetünk is, piríthatunk is benne, s mindezt gyorsabban, 
mint egy hagyományos sütőben. A modern világ pedig 
a gyorsaságról szól, az embereknek nem marad annyi 
idejük a konyhai teendőkre, mint régen.

30 A tapasztalt háziasszonyok ezt a maradék hőt ki tudták használni, és a főzés vége előtt lekapcsolták az áramot.
31 Percy Spencer, amerikai elektromérnök 1946-ban egy radaralkatrész kifejlesztésén dolgozott. Egyik nap egy szelet csokit 
felejtett a laboratóriumi asztalon, közvetlenül egy mikrohullámot kibocsátó készülék mellett. Nem sokkal később meglepetten 
tapasztalta, hogy az édesség helyén már csak egy sötétbarna massza van.
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8.
Tárolás, raktározás a parasztházaknál

A parasztház raktározó helyiségei a kamra és a padlás volt, de a padlás csak a kémény megépítése 
után vált alkalmassá raktározásra. A tárolás módját tekintve egyik legkezdetlegesebb a tárgyak falba vert 
faszegekre akasztása. Ezeken tartották a kamrában a bőrtarisznyát, a szitákat, rostákat, a gyúródeszkát, 
a nagy cseréptálakat, a gazda ruháját, ünneplő csizmáját. 

A mestergerenda valóságos raktára volt az apró, szemé-
lyes tárgyaknak, házi eszközöknek: rendszerint oda került a 
kapcsos biblia, a zsoltár-, illetve énekeskönyv, az imakönyv, 
a gazda borotvatartója, a pipa, a dohányzacskó, a darabokra 
vágott háziszappan. Belévert szegekre akasztották a tiszta-
szobában az ünneplő ruhákat, a kamrában a bográcsot, a pi-
aci kosarakat. Tárolásra szolgált a ház mestergerendáját tartó 
középoszlop is: tarisznyát, ruhadarabokat akasztottak rá.

Mindezek az egyszerű tárolási módok sem asztalos ké-
szítette bútort, sem házi készítésű ládafélét nem igényeltek. 

Azonban az ácsolt láda már a 14. században elterjedt a falusi hajlékokban, tehát a többféle tárolási mód 
századokon át együtt élt, kiegészítette egymást.

A ház legfontosabb tároló helyisége, a kamra, ami elsősorban a gabonafélék, a liszt, a korpa, a sza-
lonna, a kolbász, a sonka és más élelmezési nyersanyagok 
tárolóhelye volt. Módos gazda legalább 5, törpebirtokos és 
kisparaszt 2,5-3,5 méter hosszú kamrát építtetett. Gazda-
helyen a helyiségnek kb. egyharmadát a deszkákból ké-
szült, rekeszekre tagolt gabonás hambár32 foglalta el. A 
Felső-Tisza vidéken vesszőből font vagy zsúpszalmából 
készített nagyméretű tárolókban tartottak gabonát. Ge-
rendákra fektetett deszkára tették a lisztes- és korpász-
sákokat. A gerendáról kötélen felfüggesztett fakampóra 
(kuka) akasztották az oldalszalonnát, rudakra a kolbászt 
és sonkát. Népes gazdacsaládoknál a kamra egyik sarkában a mennyezetig érő, lécrácsos szalonnást 
rekesztettek a füstölt húsok, kolbász, szalonna tárolására. Kamrában a helye a mosó- és sütőteknőnek, 
a káposztásdézsának, a zsírosfazéknak, vászonzacskókban a száraztésztának, aszalt almának, a télire 
homokba eltett zöldségfélének és az élelemkészítés sok eszközének. Polgárosuló ízlésű családban kam-
rabeli polcon sorakoznak a befőttesüvegek. 

A padlástér nagy része szintén termények - a kiterített csö-
ves kukorica és a kamrába nem férő gabonafélék - tárolóhelye. 
Nádtető alatt a padlás egy részét a macskák elől lécekkel elre-
kesztették a szalonna, kolbász tárolására. A padláson tartották 
a kenderfeldogozás eszközeit, a szövőszék tartozékait, más, rit-
kán használt tárgyakat (pl. lakodalmas fazék) és alkalmi bútoro-
kat (pl. bölcső). A tető alatt gyékény- és szalmatárolók, faedé-
nyek, kosárfélék kaptak helyet. A szarufákhoz dugták a sarlót, 
szárvágót, nád- és gyékényvágó kaszát. Csomóba kötözve vagy 
zacskóban ott tartották a gyógynövényeket is.

32 Hambár, vagy hombár, a szemes gabona eltartására szolgáló, vesszőből font és sárral betapasztott vagy deszkából összerótt 
szekrény- vagy hordó alakú tartály.
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A szobabeli ablakmélyedésben cserépben rozmaringot, rezedát, tengeri hagymát, muskátlit tartottak. A 
kemence tetején száraztésztát, aszalni való gyümölcsöt, alkalmanként - szita alatt - ételmaradékot tartottak. 

A kemence vállán volt régen a tűzgyújtó szerszám tartója, újabban a gyufa és a szappan, a kispadkán 
kelt a kovász, ázott a korpaélesztő, s a kuckó vagy sut belső 
sarkában tartották a kősót, hogy száraz maradjon. Hagyo-
mányos tárolóhely volt az ágyak alja: télen a veremből felvett 
krumplit, répát tartották ott, télutón ott ültették kosárba a 
kotlóst, ludat, s a korán kelt kiscsirkéket, kislibákat az ágy 
alatt tartották, deszkával elkerítve. 

A parasztember a ház külső falát, az eresz alját is tárolóhe-
lyül használta: a ház hátuljára akasztotta a létrát, gyakran a tek-
nőlábat, az eresz alatt szárították a rudakra rakott kukoricát.

A föld alatti gabonatároló építményeket összefoglalóan ver-
meknek nevezik. A verem szót elődeink már a honfoglalás előtt 

is ismerhették. A gabonás vermeket az udvarban a ház elé, gyakran az utcára az ablak alá építették, hogy 
szemmel tarthassák. Alacsony fekvésű faluk lakói gyakran a falun kívül, dombosabb részen ásták meg verme-
iket, melyekre fogadott őr vigyázott. A lezárt vermet évente 
csak két-három alkalommal bontották fel, amikor több hó-
napra elegendő gabonát mertek ki, s ezt a gabonás hom-
bárokban vagy más edényekben tárolták a felhasználásig. 

A vermek belsejét rendszerint kiégették, majd tárolás 
előtt minden évben jól kifüstölték, és törekes szalmával 
kibélelték. Ezután gabonával majdnem a föld színéig fel-
töltötték, felülre is szalmát tettek, majd leföldelték, le-
tapasztották. A 20. században országszerte ismertek a 
téglatest alakú, legtöbbször szarufás vagy ágasfás-szele-
menes, földelt tetővel fedett sírvermek, melyeket azonban zömmel már csak gumók és zöldségfélék 
tárolására használtak. Szegények portáján az ilyen vermek a pincét helyettesítették.

Az istálló a Beregi Tiszaháton sohasem épült egybe a házzal. Az az állatokat gondozó férfiak lakó- 
és hálóhelye is volt, ahol a tűz meleget és főzési lehetőséget is biztosított. Falazatuk a 19. század máso-
dik felétől már többnyire vert- és vályogfal volt. Tetőszerkezetük a legtöbbször ágasos-szelemenes, hé-

jazatuk általában felvert nád, ritkábban zsúp vagy 
szalma volt. Az alföldi istállók a századfordulón 
még jórészt padlás nélküliek voltak. Ez a jelen-
ség a tüzelős-istállókkal hozható összefüggésbe, 
hiszen azokat sohasem padlásolták le. Helyette a 
nád- vagy szalmahéjazatot belülről tapasztással 
látták el, ezzel védve a tetőszerkezetet a tűz ki-
pattanó szikráitól.

A tűz vagy az épület közepén, vagy a bejárat 
mellett az egyik sarokban égett. Az istálló placcán, 
közepén az égő tüzet egyszerűen a földre rakták, 
vagy hogy szét ne fusson, kis gödröt (tűzlik, tűz-

gödör) ástak neki. Beregben a tűz kis földpadkán égett, melyet a fal mellé épített fekvőpadkák öveztek, 
s a jószágoktól a másik oldalon alacsony fallal választották el. 

A paraszti gazdaságban végbement szerkezeti változások térhódításával párhuzamosan ezek az archa-
ikus építmények is fokozatosan kiszorultak a használatból, átadva helyüket az építészeti szempontból is 
fejlettebb, tűzhellyel már nem, de minden esetben padlással is rendelkező istállóknak. Az újabb istállók 
elterjedését nagymértékben elősegítették a hatósági előírások is. A 18-19. században a kötelező katonai 
beszállásolások terjesztették el az ún. katonaistállókat, német istállókat, amelyek rendszerint kétosztatú-
ak voltak, szénapadlással és szénatartóval.
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A sertés- és baromfitartás építményei a belterjes gazdálkodás 
térhódításával jelentek meg a parasztság portáin, s számotte-
vő elterjedésük a múlt században indult meg. A századfordu-
ló évtizedeiben még gyakoriak voltak a veremólak, különösen 
az Alföldön. Szabolcsban, Szatmárban és a Beregi Tiszaháton 
is a disznóverem, hízlalóverem 160-180 cm mély, kör alaprajzú 
gödör volt. A hízásra fogott állatot belökték ebbe a verembe, 
s egészen a disznótorig ott tartották. Általánosan elterjedtek a 
kör alaprajzú sertés- és baromfi ólak is. Építőanyaguk többnyire 
nád, vessző, kóró és vályog. A sövényfalú disznóólakat a földre 
építették, a baromfiólak azonban ágasokon, lábakon álltak. A 

szatmári és beregi tyúkólak felépítése teljesen megegyezik a tengerikasokéval, s az is gyakori, hogy a 
feleslegessé vált tengerikast használták tyúkólnak.

A falusi és tanyasi telkek „kiemelkedő” építménye volt a magas oszlopokra állított galambdúc. A rend-
szerint fából, deszkából készült többszintes, zsindellyel vagy cseréppel fedett építmények homlokzatát 
két oldalról a röplyukak jellegzetes sora tagolta. A kisebb 
dúcokat egy oszlopra, a nagyobbakat kettőre állították. 

Az állattartás sajátos építményei közé tartoztak a 
méhesek, azaz a különböző méhlakásokat (kas, kaptár) 
befogadó épületek. Építőanyaguk, szerkezetük, felépí-
tésük a helyi hagyományoknak megfelelően rendkívül 
sokszínű. A lábakon álló, oldalfal nélküli féltetős, polcos 
méhesektől kezdve, a borona-, sövény-, sár- és kőfalú, 
több oldalról kerített, zsúppal, náddal, zsindellyel, cse-
réppel fedett építményekig mindenfajta építőtechnika 
és szerkezet jellemző rájuk. Tájolásuk mindig keleti. 

A méhes sajátos formája a Kárpát-medence észak-
keleti területein, a Szatmári- és Beregi-Erdőháton meghonosodott körméhes. Általában a beltelekhez 

kapcsolódó kertben helyezték el. A méhes sövény-, borona-, 
deszka- vagy nádfalú, 2-3 méter magas, ajtóval ellátott zárt 
építmény volt. Belül a fal mentén 1-3 sorban polcok futottak 
körbe, s ezen álltak a méhlakások. A falon zsúppal, náddal, 
zsindellyel fedett, kb. egy méter széles tető futott körbe, míg 
az építményen belül kis udvar volt, melyben sokszor virágos-
kertet alakítottak ki. A kerített méheseket a modern kaptáras 
méhtartás csak a 20. század közepe táján tudta kiszorítani a 
gyakorlatból.

A háztartás és a gaz-
daság vízszükségletét 

biztosító kutak bélése sövényből készült. A sövénykutak kerek ak-
nájába vesszőből font kasokat eresztettek le részletekben, egy-két 
méteres ízenként. Ismert volt még a kútgödör deszkával való béle-
lése is. 

A deszkakút számára rámát ácsoltak, amely egy alsó és egy fel-
ső négyszögletes keretből és azokat a sarkokon összekötő, hosszú 
oszlopokból állt. Erre a vázra szegelték a bélésdeszkákat, melyek 
lehetőleg tölgy- vagy akácfából készültek. Nagy hagyományai van-
nak a kőkutak készítésének is azokon a tájakon, ahol a kő könnyen 
beszerezhető építőanyag volt.

A kutak víznyerőszerkezetük formája alapján a legelterjedtebb a 
nagy múltú gémeskút, amelynek három lényeges szerkezeti eleme 
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az ágas (ez lehet villás vagy vésett), a gém és az ostor. Az ágas tetején az ágak között fatengelyen vagy 
vaspálcikán mozog a kútgém, amely egyensúlyának középpontjában átfúrt gerenda, s így egy kétkarú 
emelő szerepét tölti be. A gém egyik végén lóg a nehezékül szolgáló kolonc, a másikon kötéllel vagy 
lánccal kapcsolódva az ostor, egy vékony fenyőfából készült könnyű rúd, melynek alsó végéhez karikán 
keresztül kapcsolódik a vödör.  A kút nem csak vízvételi hely volt, hanem az étel hűtésére is használ-
ták. Az emberek évszázadokon át kútban tárolták azokat az ételeket, amelyekről tudták, hogy hamar 
megromlanak. Gondos csomagolásban, a baktériumokat távol tartó csalánnal körbe véve, vödrökben 
leengedték a kútba, közvetlenül a víz fölé.
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9.
Férfi és nő: uralom és alárendeltség

Amikor manapság valaki – többnyire nosztalgikusan – a családi élet „régenvolt” rendjét emlegeti, a 
legritkább esetben szokta pontosan meghatározni, mikor is volt az a „régen”, sem azt, melyik társadal-
mi réteghez tartoztak azok a férfiak és nők, akik megjelennek lelki szemei előtt. Valójában legtöbben, 
anélkül hogy tudnák, a 19. és a 20. század közepe közötti polgári családideált általánosítják időtlenné.

Egy olyan norma alapján képzelik el a „régi” családi életet, s benne a nők helyét, szerepét, amely 
történelmi távlatból nézve viszonylag rövid ideig, és akkor is csak a meglehetősen keskeny középosztály 
körében érvényesült.

A nők helyzetében a 19. századot továbbra is alapvetően a férfi-
val szembeni alárendeltség jellemezte. A jogrend és a közvéleke-
dés egyértelműen a férjet, illetve apát tekintette családfőnek. Ő 
képviselte a családot a külvilág előtt, ő határozott pénzügyekben, 
házassági ügyekben, igaz, cserébe neki kellett gondoskodnia eltar-
tásáról is.

Bár az 1848 után életbe léptetett polgári törvénykönyv elvben 
biztosította a lányok egyenlő örökösödését, egy ideig szívósan 
tovább éltek a régi szokások. A leányok sokfelé csak kelengyé-
re számíthattak, sőt, az alsóbb osztályokban gyakran még azt is 
maguknak kellett megszerezniük, cselédkedéssel, napszámosként 
vagy gyári munkával. A két nem egyenlőtlensége többnyire idős 

korban is fennmaradt. Az apát élete alkonyáig a család fejének tekintették, míg az özvegy anya fia házá-
ban csak „együtt lakó rokonnak” számított, s jogilag a felnőtt fiú lépett apja helyére.

A mindennapi életben is számtalan megkülönböztetés fejezte ki az uralmi viszonyt: az alsóbb osztá-
lyoknál nyíltan, olykor nyersen, a felsőbb rétegeknél tompítva, a lovagiasság díszletei mögé bújtatva. A 
falusi családban az étkezésnél a fő hely, az elsőség, a legjobb falat a férfit illette meg, sőt egyes vidékeken 
a nők és a gyermekek le sem ülhettek egy asztalhoz a férfiakkal, hanem csak utánuk. A nyilvános he-
lyeken férj és feleség, az alárendeltségi viszonyt érzékeltetve, bizonyos távolság tartásával mutatkozott.

Hogyan laktak az emberek korábban? Hogyan öltözködtek és mivel táplálkoztak? Hogyan ünnepeltek, 
milyen volt a viszonyuk a születéshez, a betegségekhez és a halálhoz? Banális kérdések, amelyeket a tör-
ténészek sokáig nem tartottak méltónak a tudomány komolyságához. Pedig a hétköznapok történetét 
kutatva saját életvilágunk gyökereire csodálkozhatunk rá.

A két nem eltérő társadalmi presztízsének és egyenlőtlen viszonyának egyik forrását a munkameg-
osztásban elfoglalt helyükben kereshetjük. Ebben a tekintetben a polgárosodás, jelentősen gyengítette 
a nők pozícióit. A hagyományos társadalomban ugyanis a család többnyire gazdálkodási közösséget 
alkotott: a családfő földjén dolgozott mindenki, aki a háztartáshoz tartozott. A nő inkább volt partnere a 
férfinak, a család létfenntartásához való hozzájárulását sokkal inkább egyenrangúnak tekintették, mint 
a modernizálódó világban.

A nők életútja abból állt, hogy a gyermeki eltartotti státuszból felnőttek egy férj eltartottjává. Az 
átmenet persze lassan és egyenetlenül zajlott: a család a birtokos parasztok esetében sokáig termelő 
közösség is maradt.

A férjhez menés után a gyermekszülés jelentette a nő számára rendeltetésének beteljesülését. 
A hagyományos társadalom arra ösztönözte a nőt, hogy a magas gyermekhalandóság miatt, illetve 
a parasztgazdaság munkaerőigényének biztosítása érdekében annyi gyermeket szüljön, amennyire 
csak képes. A termékeny nők nagy része életének legalább két évtizedét a terhesség-szülés-szoptatás 
körforgásában töltötte. 
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Az otthon magánszférája tehát a nő birodalma lett: a háztartás vezetése mellett a gyermekek neve-
lését is csaknem kizárólag az anya feladatának tekintették. A 19. század a nacionalizmus születésének 
korszaka is: a nő kiemelt fontosságú feladatának tekintették, hogy anyaként gyermekeit elkötelezett 
hazafiakká nevelje. Ennek az elvárásnak a jegyében vált a lánynevelés intézményeinek egyik prioritásává 
az erős nemzeti érzelem kifejlesztése.

Magyar urak és asszonyok a 16-17. században

A főurak leginkább a váraikba vonultak vissza, és otthon mulattak a vendégeik körében. A 17. száza-
dig , ha egy nemes ember utazott, és ráesteledett, megkereste az első nemesi kúriát, várat, ahol a háziúr 
nemcsak hogy szívesen látta akár hetekig, hanem a saját lovain tovább is fuvaroztatta a legközelebbi 
szomszédjáig. Vagyis egyetlen fillér utazási és szállásköltség nélkül át lehetett kelni az ország egyik 
feléből a másikba. Minél tovább mulatott a vendég, a háziúr annál nagyobb örömmel látta, még akkor 
is, ha korábban soha nem találkoztak. A főuraink általában nagy udvart tartottak, és szívesen láttak 
bárkit, akár fél esztendőre is. A háziak pedig mind azon igyekeztek, hogy a vendégek semmiben hiányt 
ne szenvedjenek. Ha előre tudtak például egy magasabb rangú vendég érkezéséről, akkor már hetekkel 
előre készültek: befűtötték a szobát, feltették a falakra, padlókra a legszebb kárpitokat, szőnyegeket, 
előkészítették az ágyakat, és hatalmas lakomát készítettek. A nagy eszem-iszom közepette pedig híreket 
cseréltek, más hírforrásuk nemigen lévén, örömmel faggatták ki a vendéget arról, mit látott, hallott, 
tapasztalt útközben.

Egy-egy vendég érkezését azonnal felhasználták 
arra, hogy nagy vigasságot csapjanak. Zenészeket ho-
zattak, folyt a tánc és a bor hajnalig. Némelyik vendég, 
a nagyobb urak ráadásul nem egymagukban, hanem 
jelentős kísérettel utaztak. Ebben az esetben a szolgá-
kat, lovakat is el kellett látni.

Nem múlhatott el lakoma tánc és zene nélkül. A 
főurak rendszerint cigány zenészeket hívtak, és virra-
datig táncoltak különféle sortáncokat, páros táncokat. 
Unalmas, sötét téli délutánokon pedig még a felnőttek 
is szívesen mulatták az időt különféle társasjátékok-
kal: ostáblával, kártyával, kockázással. Gyakran folyt 
a játék pénzben is.

Az úriasszony legfőbb dolga a gyerekek gondozása és a lányok nevelése volt. A gazdasszonykodáshoz 
jól értett minden nő még főúri körökben is. Az egész háznak a belső vezetése az ő kezükben összponto-
sult, még a fejedelemasszonyok esetében is. Károlyi Zsuzsát, Bethlen Gábor fejedelem feleségét korának 
legjelesebb gazdasszonyaként tartották számon. Ő igazgatta a konyhát, a szakácsokat, kulcsárokat, fi-
gyelt a teljes háztartásra, beleértve főzést, mosást, takarítást is.

A háztartás gondjai mellett az asszonyok másik fő foglalatossága a kézimunkázás volt. A korabeli 
főúri ruhák akkoriban elképesztő gazdagsággal voltak hímezve, ami az asszonyok keze munkáját dicsér-
te. A hímzés mellett a legtöbb főúri asszony tudott fonni, szőni és kötni is. A főúri házakban nevelődő 
ismerős és rokon lányok kitanításának része volt az is, hogy a főnemesi asszony megtanította az ifjú 
hölgyeket a kézimunka minden fortélyára.

Amikor pedig letették a munkát, a nők szívesen lovagoltak, 
részt vettek egy-egy vadászaton, esetleg verses históriákat olvas-
gattak, leveleztek egymással. A 16-17. században azonban sok sza-
badidővel nem rendelkeztek, mert ha a férjük hadba vonult, eset-
leg meghalt, akkor a főúri asszonyokra maradt a birtok kezelése, 
a tiszttartók, ispánok elszámoltatása is.

A férfiak fő foglalkozása a saját birtokaik igazgatása mellett a 
hadakozás és a közügyekkel való foglalkozás volt. Így aztán ők is 
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gyakran leveleztek egymással, de volt, aki naplót vezetett, emlékiratokat írt, költészettel foglalkozott. 
Nagy divat volt a korban a vallásos vitairatok olvasása is. Elég gondot adott nekik a terjedelmes, gyakran 
egymástól távol eső birtokok kezelése, a gazdasági épületek, lakóházak, kastélyok, várak építése. 

De az urak igazi nagy mulatsága a vadászat volt. Ennek számtalan módja létezett. Először is volt a 
lovas vadászat kopófalkák és agarak segítségével. A főurak nagy gondot fordítottak a kutyák tartásá-
ra, nevelésére, nagy szeretettel gondoskodtak az állatokról. Nagyon divatos volt a 16-17. században a 
solymászat, egészen addig, amíg a sörétes puska el nem terjedt. A nagyobb udvartartásokban külön 
sólyomtanítás céljára madarászokat alkalmaztak, akiket igen nagy becsben tartottak. Amikor a magyar 
történelem híres alakjaira gondolunk, jusson eszünkbe az is, hogy a politikacsinálás mellett ezek az urak 
azért igen jól éltek és mulattak.

A főurak szakácsai mindig férfiak voltak

Bár a történelem folyamán a főzés-sütés tipikusan a 
női feladatkörökbe tartozott, ez csak a paraszti háztartá-
sokra volt igaz. A tehetős emberek, főurak nagyméretű 
konyháiban naponta, és egész napos munka közepette 
helytállni, nem csak kemény fizikai megterhelést jelen-
tett, de a kötélidegzet sem volt elhanyagolható tényező 
a szakácsmesterekre helyezkedő nagy nyomás miatt. A 
sokrétű szervezési feladatok mellett a konyhai segédek 
teendőit is össze kell hangolni, méghozzá szoros időbe-
osztásban, hiszen az ételeknek hibátlanul s időben ké-

szen kellett lennie, az úr és vendégei nem várakozhattak az ebédlő teremben. 
A régi korok főúri udvarainak szükségleteiről hatalmas személyzet gondoskodott, vezető tisztvi-

selők, alattuk a kamarások, mesteremberek, orvosok, egyéb alkalmazottak kevésbé feltűnő rétege, akik 
az udvari élet, az udvarháztartás alapjai voltak. Az alantas munkákat külön szolgasereg végezte. A szaká-
csok összehangoló szerepéről csak annyit, hogy egyes apró feladatok: későrzés, húsfelvágás, ételhordás 
feladatait hatalmas gépezet látta el. 

Az általános férfiuralom közepette, ilyen feladatot nő nem láthatott el, mert egy-egy főúr szakácsá-
nak lenni nem csak megtiszteltetés volt, de rangot is jelentett. A falusi háztartásokban viszont a főzés 
kizárólag a nők feladata volt, így róluk sem szabad megfeledkezni, mert a régi korok ételeit ők találták 
ki és ők főzték meg, őrizve az ízeket és adták tovább nemzedékről nemzedékre. Ma a népi ételeket tar-
talmazó szakácskönyvek is az ő tudásukat dicséri.

Férfi és nő a falusi ház körül

A falusi földművelő gazdaság és háztartás jellemzője az önellátásra 
törekvés: a létfenntartáshoz szükséges termények és termékek minél tel-
jesebb körének megtermelése, feldolgozása, sőt a termelés és feldolgozás 
eszközkészlete egy részének előállítása és karbantartása is. A paraszti 
létformát tehát a mezei gazdálkodás és az erre épülő vagy ezt szolgáló 
iparűzés „családi gazdaságokká” szervezésének szabályozott rendszere-
ként írhatjuk le. Hozzátévén, hogy a családi munkaszervezetben meg-
oldhatatlan feladatokat faluközösségi keretben és munkacserével szok-
ták elvégezni az egymástól természetesen nem elszigetelt családok.

A faluban a férfiak és a nők által a ház körül végzett munkáit a szak-
irodalom három nagy csoportra különíti el.

1./ női munkák: amelyeket kizárólag vagy általában a nők végeznek, s 
a férfiak csak szükség esetén vállalkoznak elvégzésükre. Tipikus női munkának tekinthetők a gyermek 
nevelésén kívül pl. a kendermunkák, aprójószág nevelése, kenyérsütés, általában a háznál való főzés, 
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sütés, egyszóval a háztartás. Ezeket a munkákat férfiaknak végezni szégyen volt, sőt a fiúgyermeket 
csúfolták is érte. 

Ha egyedül maradt a férfi, akkor ezek a munkák 
a családi munkaszervezetből kimaradnak, s szíves-
ségből vagy pénzért végezték rokonok, idegenek 
(pl. mosás, főzés stb.). A női munkák a nő gyer-
meknevelési feladata miatt többnyire a házhoz kö-
tődtek. Nagyobb távolságra csak ritkán és sohasem 
tartósan mentek el a nők.

2./ férfimunkák: amelyeket általában férfiak 
végeznek, s amelyekbe a nők csak szükség esetén 
kapcsolódtak be. A férfimunkák jelentősebb része a 
férfi nagyobb erejére, teherbírására épült, s kisebb 

mértékben a nőkénél nagyobb, gyermektől nem kötött mozgási lehetőségére. Tipikus férfimunkáknak 
tekinthetők a vetés, cséplés, nyomtatás, mindennemű fogattal végzett munka (szántás, vetés, fuvarozás 
stb.), a házépítés legtöbb munkája, a lábas jószág (ló, tehén, ökör) ellátásával kapcsolatos minden munka.

A férfiak munkájuk színhelyét a nagyobb távolság vagy a munka jellege miatt többnyire fogattal 
közelítették meg. A ház körüli női munkákba csak alkalmilag, kiegészítőként kapcsolódtak be, s rend-
szeresebben csak télen végeztek ház körüli munkát. 

A két nem munkái az I. és II. világháború alatt és után a frontra vitt férfiak miatt jelentősen kevered-
tek, s ez a korábbi merevebb megkülönböztetést feloldotta. 

3./ vegyes munkák: amelyeket mindkét nem végez vagy végezhet, s a pillanatnyi helyzettől függ, hogy 
nő vagy férfi vállalkozik rá (pl. a ház körüli kert művelése, kapálás stb.). A két nem munkái nem külö-
nülnek el teljes határozottsággal. Az egyes munkamozzanatok már inkább elválnak egy munkafolyama-
ton belül, s ezek erősen nemekhez kötöttek (pl. házépítésnél: falrakás, sárcsinálás, gerendák faragása stb. 
férfimunka; tapasztás, meszelés, mázolás stb. női munka). 

Minden este a család megbeszélte a másnapi tenniva-
lókat, mindenki tudta a dolgát. Pirkadatkor a harangszó 
volt az ébresztő. A férfiak a lovakat, teheneket látták el, 
kitrágyáztak, etettek, itattak, előkészítették az aznapi 
munkaeszközöket. 

Reggeli után indultak a mezőre, rétre, erdőbe. Amikor 
a munkához nem kellettek a lovak, gyalog mentek. Ha 
csak este tértek haza, tarisznyában vitték magukkal az 
enni, inni valót, amit a feleség csomagolt: kenyeret, sza-
lonnát, hagymát, vizet. Amikor este fáradtan hazatértek, 
először a jószágokat etették meg, majd jött a tisztálkodás, 
és csak ezután a vacsora.

Az asszonyok is hajnalban keltek. Megfejték a teheneket, ellátták az aprójószágokat, disznókat. Elké-
szítették a családnak a reggelit, ébresztették a gyerekeket. Rájuk várt a gyereknevelés, főzés, takarítás, 
a ház rendben, tisztán tartása, mosás, varrás. Gondoskodtak a megtermett gyümölcsök befőzésről, a sa-

vanyuságok eltevéséről. Ők sütötték hetente a kenyeret, 
ami igen nehéz munka volt. Az aprójószágok szaporula-
tát, azok nevelését biztosították, az eladható élelmisze-
rek előállítása, piacra járás is rájuk hárult. 

A végigdolgozott nap folytatódott az asszonyok szá-
mára az esti etetéssel, fejéssel. Azután tisztálkodtak, és va-
csorát adtak a családnak. A könnyebb napokon esténként 
jutott idő egy kis beszélgetésre, gyerekeknek játékra, fia-
taloknak barátkozásra, udvarlásra. Ez így ment tavasztól 
őszig, megállás nélkül, hajnaltól késő estig nap, nap után.
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A faluban a tél sem múlt el tétlenül. A rövid nappalok, hosszú esték a jószágok gondozásán kívül a 
férfiak számára is munkával teltek. Cirokból, amit a kukoricaföldek szélén termesztettek, söprűt kö-
töttek, amit a ház takarítására használtak. A vesszősöprű az udvar, az istálló rendben tartására kellett. 
Szombatonként nemcsak az udvart, de az utcát is ezzel söpörték fel.

Fűzfavesszőből különböző nagyságú kosarakat is fontak. A férfiak télen vágták ki az erdőben a tűzi-
fának valót, és a nagy hóban szánon hozták haza. Az előző évben kivágott, kiszáradt hasábokat felfűré-
szelték, összehasogatták. A szerszámokat meg kellett javítani, élesíteni, előkészíteni a tavaszi és nyári 
munkákra. A tavasz közeledtével a lószerszámokat is átnézték, és ha kellett kijavították.

A tavasz közeledtével az asszonyok előszedték a csibekeltető vesszőkosarakat. Megtöltötték szalmá-
val, amibe fészket mélyítettek. Amikor a tyúkok kotlani kezdtek, gyertyafénnyel átvilágították a friss, 
nagy tojásokat. A 18-20 tojást a fészekbe rakták és ráültették a kotlóst. A kosarakat csendes, langyos 
helyre, - mint amilyen az ágy alja - tették. 

A kotlósok naponta egyszer kaptak kukoricát és vizet, majd visszaszálltak fészkeikre, szárnyaikkal 
maguk alá tolták a tojásaikat, néha, néha a lábukkal megforgatták azokat. Húsz nap után, egy nap alatt 
kikeltek a kiscsibék. A kibújtakat puha ruhával bélelt szakajtóba gyűjtötte és betakargatta a gazdaasz-
szony, hogy megszáradjanak. Az első heteket langymeleg helyen töltötte a csibecsalád, gyakran az ágy 
alatt, deszkával elrekesztve.

Tavasszal, amikor eljött a palántanevelés ideje, faládákba, kimustrált öreg lábosokba, edényekbe, 
lavórokba vetették a legszebb termésekből maguk által gyűjtött magokat. Langyos nyárikonyhában, lan-
gyos vízzel öntözgették a földet, míg a palánták ki nem keltek. Mikor már szépen fejlődésnek indultak és 
már volt ereje a napnak, reggelente a szabadba védett helyre vitték azokat, így szoktatva a kinti élethez, 
este pedig a palántákat visszahordták zárt helyre. A kiültetés idejére fejlett, erős növénykéket neveltek. 
Az asszonyok dolga volt tavasszal a nagytakarítás, ágyneműszellőztetés, meszelés, a ház melletti kony-
hakert előkészítése, a virágmagok elvetése is.
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10.
Vallási étkezési szokások Vámosatyán

Böjt és absztinens napok

A katolikus egyház az étkezési alkalmakat már a kora középkorban húsevőnapokra és nem húsevő 
napokra osztotta megtartóztatási előírásaival. Az absztinencia szabályai a kereszténység felvételével Ma-
gyarországon is életbe léptek.33 Megkülönböztettek böjtöt és egyszerű absztinenciát.

Az absztinencia csak bizonyos élelmiszerektől való tartózkodást kívánt meg, a szó szoros értelmében 
vett böjt ezenkívül a napi étkezések számát és a jóllakást is korlátozta. Közös elemük, a meghatározott 
ételek elkerülésének szabálya vagy ajánlása, állandó ritmust hozott az ételek váltakozásában, ugyanis a 
korábbi századokban a későbbinek sokszorosa volt hústalan nap.

Az absztinencia mindenekelőtt a húsétel tilalmát jelentette. Az absztinens napok megengedett étele a 
hal volt. Ezért a hét napjait húsevő- és halevőnap megnevezéssel osztályozta a köznyelv. A középkorban a 
hús tekintetében egységesen absztinens volt a nagyböjt minden napja, az évi négy kántorhéten34 szerda, 
péntek és szombat, továbbá az év minden pénteki napja. A nagyböjtöt és heti két hústalan napot figye-
lembe véve a reformáció előestéjén, az 1500-as évek elején 238 húsos és 126 hústalan nap volt az év során. 

Korai szakaszában a reformáció csak a legmarkánsabb, hosszú böjti időszakot, a nagyböjtöt támadta, 
és hívei számára eltörölte. A 16. század közepén a protestánsok heti két (péntek, szombat) absztinens 
napot még tartottak, így évi 260 napon húsosan, 104 napon hústalanul étkeztek. A protestánsok böjtje 
aztán az újkorban az egyetlen nagypénteki napra vonult vissza.

Hogyan lett református Vámosatya?

A magyarországi katolikus egyház helyzete a 15. században az európai tendenciáknak megfelelően 
alakult: a főpapság elsősorban hivatali és politikai tevékenységet folytatott, az alsópapság szegényen és 
minden műveltség nélkül nem tudta ellátni a feladatát. 

A kialakuló kaotikus politikai viszonyok és a katolikus egyházi struktúrák pusztulása nagyban elő-
segítették a reformáció terjedését.35 A magyarországi reformáció történetének első korszaka nagyjából 
1540-ig tartott, melyet joggal nevezünk a befogadás időszakának. A wittenbergi egyetemről hazatért 
diákok, illetve az új tanokat elfogadó katolikus papok (főleg ferencesek) a német és magyar városok 
lelkipásztoraiként vagy vándorprédikátorokként hirdették Luther tanításait. 

A reformáció első szakaszában a tanítás még nem vált felekezet-formáló erővé, hiszen a hívek megle-
hetősen szabadon válogattak a teológiai tanítás elemeiből és az egyházi cselekményekből. Ez az eklekti-
kus vallásosság éppúgy jellemző volt a reformátorokat támogató főurakra, mint a mezővárosi közössé-
gekre vagy a falusi plébánosokra. A reformáció mellett kiálló földesurak így Nádasdy Tamás is (az ő híve, 
vazallusa volt Büdy I. Mihály) a katolikus vallásgyakorlat számos eleméhez ragaszkodtak. 

A földesuraknak nagy szerepük volt ugyan a reformáció gyors elterjedésében, de a hatalmuk alatt 
álló falvak és mezővárosok sok esetben tőlük függetlenül döntöttek egyik vagy másik irányzat mellett. 
A közösségek vallási hovatartozását évtizedekig sokszor csak az határozta meg, hogy milyen eszméket 

33 Hittani értelemben megkülönböztettek  természetes böjtöt, ami teljes táplálékmegvonást jelent; továbbá az egyházi böjtöt, ami 
bizonyos ételektől való megtartóztatásból vagy korlátozásból áll ez az „absztinencia”.
34 Kántorböjtöt a katolikus egyház szigorú böjti előírásai szerint minden évszakban egy hét szerdáján, péntekén és szombatján 
kellett tartani. A négy kántorhét: 1./ az advent harmadik vasárnapja után, 2./ hamvazószerda után, 3./ a pünkösd után, 4./ a 
szeptember 11-ike után következő hét. Ezt ma már nem tartják.
35 A mohácsi csatavesztést a nép nagy része, kora katolikus egyházának romlott hitélete miatt való isteni büntetésként értelmez-
te, így a reformátorok igehirdetései vigasztalódást jelentettek a nép számára.
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valló egyházi személyt tudtak megfogadni. Így aztán nem 
tudjuk, hogy Vámosatya protestáns gyülekezete evangéli-
kus (Luther tanai követő), szakramentárius (Zwingliánus), 
vagy Kálvint követő református volt-e. 

A helvét (svájci) reformáció hatása az 1550-es évek elejé-
től mutatható ki a magyar reformáció történetében. Az első 
Zwingli36 szellemében működő reformátor, a gyulafehérvári 
kanonokból prédikátorrá lett Kálmáncsehi Sánta Márton 
(? - 1557) volt (képünkön a mellszobra). Kálmáncsehi nem-
csak Zwinglinek az úrvacsoráról alkotott felfogását követ-
te, hanem a svájci hitújító gyakorlati programját követve 

a tiszántúli templomokból eltávolította az oltárokat, képeket és szobrokat. Vámosatyán is nagy hatása 
lehetett, hiszen prédikátorként megfordult itt, mellesleg Beregszászon és Munkácson is működött.

A Kálmáncsehi által megkezdett munkát a következő évtizedben a helvét irányhoz egyre nagyobb 
számban csatlakozó prédikátorok folytatták. Az úrvacsoráról vallott felfogásuk miatt szakramentári-
usnak37 is hívott svájci reformáció a magyar nemesség mellett mindenekelőtt a mezővárosi polgárság, 
a végvári katonaság és a parasztság körében terjedt el. A 
Tiszántúlon a kiemelkedő tehetségű és munkabírású Méli-
us Juhász Péter (1536-1572) tanító és szervező munkájának 
eredményeként az 1560-as évek második felére kialakult az 
önálló református egyházszervezet. Ekkor válhatott (1565) a 
vámosatyai gyülekezet is protestánssá.

A magyarországi református egyház teológiája nem ki-
zárólag és nem is elsősorban Kálvin tanítását követte, ha-
nem a magyar társadalmi fejlődés sajátosságait is, emiatt 
a kálvini reformáció erősen módosult formában valósult 
meg. Mindenekelőtt a kálvini egyházalkotmány alapját je-
lentő presbitériumok hazánkban csak a 17. századtól kezd-
ve jelentek meg, korábban a gyülekezetek közvetlen irányí-
tása a lelkész kezében volt. 

A református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos 
összeírása 1725—1729 között történt.38 Ez az összeírás azért is fontos, mert Vámosatya református gyü-
lekezetéről nincs hiteles leírásunk. A magyarországi protestánsok a 17 – 18. század fordulóján voltak 
történelmük mélypontján. A katolikusok erőszakos templomfoglalásai következtében ezidőtájt süllyedt 
számuk a legalacsonyabbra. A századfordulón a protestánsok megsemmisítését sem törvény, sem politi-
kai tekintet nem gátolta és nem mérsékelte.

A Rákóczi-szabadságharc korszakalkotó fordulatot hozott az ellenreformáció mene-
tében. Bár a szabadságharc elbukott, a klérus mégis változtatni kényszerült törekvé-
sén: az uralkodó az ország konszolidációját tartotta fontosabbnak. Hozzávetőlegesen 
600-ra tehető a szabadságharc alatt újjáéledt evangélikus és református eklézsiák száma. Vá-
mosatya gyülekezete ekkoriban már a helvét hitvallás alapján működött. A Rákóczi-szabad-
ságharc juttatta a protestánsokat abba a viszonylagosan kedvező helyzetbe, hogy a kiirtásukra 
törő klérussal vívott élet-halálküzdelmük 18. század második szakaszában nem templomveszte-
séggel, hanem az 1703-as állapothoz viszonyítva mintegy másfélszáz körüli többlettel kerültek ki.

Vámosatya katolikus templomát egy 1341-es forrás említi, miszerint Szent György tiszteletére emel-
ték. Az épület 1565 körül került a református egyház birtokába. 1576 és 1644 közötti időből ismerjük 
az első református lelkipásztorokat. A vidék a harmincéves háború idején (1618-48) sokat szenvedett, 

36 Zwingli, Ulrich, Huldrych (1484 – 1531) Svájc reformátora.
37 szakramentáriusok = szentségtagadók, zwingliánusok. A szakramentáriusok szó Luter kifejezése volt azokra, akik tagadták 
Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában.
38 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása 1725—1729. In: Egyháztörténet, 1958.
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kifosztották, részben lerombolták. 1640-ből már arról tudósítanak, hogy a reformátusok a középkori 
sekrestyét lebontották. Ekkor készült a népies, reneszánsz falfestéshez hasonló virágos díszítés is. Az 
1766-os esztendőben készült a templom jelenlegi berendezése és kazettás famennyezete is. A 19. század-
ban jelentéktelen átalakításokat végeztek, a nyugati karzat viszont a 20. század elején készült.

Református egyházi ünnepek és jeles napok

A keresztény vallási ünnepeknek megvan a sajátos hangulatuk, kialakultak az ünnepi szokások, ün-
nepi ételek és az egyes ünnepeknek a hagyományos étrendjei is. 
Az ünnepi örömök között fontos helyen szerepel mindaz, amit a 
fehér asztal nyújthat ilyen alkalmakra. Itt nem csupán az étkezések 
bőségéről van szó. A magyar nyelvnek van egy sajátos kifejezése a 
bőséges ünnepi étkezések jelölésére, „nagykanállal enni”. Az ün-
nepi érzéshez hozzájárulhatnak azok a jellegzetes fogások, ételek, 
amelyeket a „hagyomány ír elő” a jeles, ünnepi napokra.

A reformáció a szentek közbenjáró szerepének és tisztele-
tének eltörlésével az egyházi ünnepek számának nagyméretű 
csökkenését, az ünnepi szokások színességének egyszerűsödé-
sét idézte elő, ami azonban nem azonnal, hanem fokozatosan 
következett be. A magyar protestáns egyház lelkészei a refor-
máció kezdete után csakhamar intézkedtek arról, hogy legyenek 
könyveik, melyek megszabják a szentségek kiszolgáltatását, az 
istentisztelet rendjét. A magyar evangélikus és református egy-
házban első ilyen egyház-szertartási könyv Heltai Gáspár agen-
dája volt 1559 előtt. Ekkor még nem vált külön az evangélikus és 
a református egyház.

Az 1598-i keresztúri agenda39 34. kánonja a fő ünnepekkel együtt 
még negyvennégy köteles ünnepnapot jelölt meg. Köztük találjuk 
az apostolok névnapjait, to-

vábbá Keresztelő Szent János, Szent György, Szent Mihály, Szent 
Márton, Szent Miklós és mások ünnepét, sőt néhány Mária-ünne-
pet is, de például hiányoznak a magyar szentek ünnepei. Az 1707-
i rózsahegyi evangélikus zsinat rendelkezései már jóval kevesebb 
egyházi ünnep megtartását mondták ki, köztük változatlanul majd 
minden apostol névünnepét, valamint Keresztelő Jánosét, de olya-
nokat is, mint a „Boldogasszony tisztulása” vagy az „Úr színe-
változása”, melyek utóbb kimondottan katolikusnak minősültek. 

A reformátusoknál a svájci irány, de különösen annak kálvi-
ni ága kezdettől fogva hatott ünnepellenességével. Kálvin csak 
a vasárnapokat javallotta megtartani, valamint Jézus életének 
jelentős eseményeit: karácsony, virágvasárnap, nagypéntek, 
húsvét, áldozócsütörtök, meg a pünkösd napját ünnepelték 
kiemelten. 

A 19–20. században a protestánsok ünnepei a római katoli-
kusokéval összevetve szegényesek. Nem vallási tilalomhoz való

39 Keresztúri Bíró Pál (Bodrogkeresztúr,1589 — Görgény 1655). református prédikátor, hitvitázó, jeles pedagógus. Debrecen-
ben, majd németalföldi egyetemeken tanult, 1629 késő nyarán tért haza, s ez év őszén a gyulafehérvári akadémia gimnáziumi 
tagozatának lett vezető tanára. 1634 nyarától Gyulafehérvárott kollégiumi tanárként a fejedelmi ifjak nevelője volt, majd pedig 
udvari prédikátor. Ebben a tisztségben végezte Rákóczi Zsigmond és György konfirmációs oktatását. A tanulmányi anyagot is ő 
állított össze számukra. Ebben a Heidelbergi Kátét vette alapul, de hitvitázó tételekkel ki is bővítette. Ekkor készítette el az első 
református szertartáskönyvet, ágendát, amit róla keresztúri ágendának neveztek el.
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igazodásból, hanem közösségi illemből, sok helyen ők sem tartottak adventi és böjti időszakban la-
kodalmakat és mulatságokat. Leginkább a karácsonyi ünnepkörben találunk néhány, a protestánsokra 
jellemző vonást. Például elterjedt a reformátusok körében a karácsony estéjén-éjszakáján a lakóházak 
ablaka alatt egyházi énekek éneklése, a kántálás. A betlehemezés Mária alakjának háttérbe szorulásával 
– pásztorjátékká vált. 

A három nagy ünnep mellett kiemelkedően tisztelik a reformátusok a nagypénteket, melyet különö-
sebb teológiai vagy népi magyarázat nélkül legnagyobb ünnepüknek tartanak, és templomi gyászöltö-
zettel, de legalábbis gyászkendővel hangsúlyoznak. A 19–20. században ez volt a reformátusok egyetlen 
böjti napja. Nem illett nevetni és hangoskodni. 

Nagypéntek kivételével a reformátusok egyetlen más ünnepen sem tartottak három istentiszteletet. 
A katolikusok nagycsütörtök estétől nagyszombat éjszakájáig nem harangoznak, mert „a harangok Ró-
mába mennek”. A reformátusok viszont annyira nem fogadták el ezt a szokást, hogy a vegyes vallású 
helyeken emiatt többször összetűzésre került sor.40 Párhuzamként a katolikus elsőáldozással a konfir-
mációi vizsga tradicionális napja áldozócsütörtök volt, de nem ragaszkodtak hozzá mereven, húsvét és 
pünkösd közötti vasárnapokon is konfirmáltak. Az első úrvacsoravételre és az egyháztaggá fogadásra 
pünkösdkor került sor.

A középkori szentkultusz a néphagyományokban élt tovább. A protestánsok éppúgy Szent György-nap-
ként emlegették április 24-ét, mint a katolikusok. A szolgákat és pásztorokat ekkor fogadták fel, a múlt 
században sok helyen a kurátor és a presbiterek választását is ekkor tartották. A kisparaszti gazdálkodás 
protestáns résztvevői is a régi kalendáriumi ünnepekhez kötötték a gazdasági munkák kezdését és be-
végzését, azokhoz igazították az időjárási megfigyeléseket akkor is, ha már teljesen elhalványult mögöt-
tük az eredeti kultusz. Így például március 25-én volt a gyümölcsfák oltásának kezdete (Gyümölcsoltó 
boldogasszony), április 24-én az állatok legelőre hajtása (Szent György napja), május 12–14-én a kerti 
munkák kezdete (fagyosszentek Pongrác, Szervác, Bonifác), szeptember 8-án az őszi vetés megkezdése 
(Kisasszony napja – Szűz Mária születésnapja), október 16-án kezdődött a szüret (Szent Gál napja), no-
vember 11-én a község alkalmazottainak évi fizetése (Szent Márton napja).

Külön csoportot alkotnak azok a jeles napok és alkalmi ünnepek, melyek sem Jézus életével, sem az 
egykori szenttisztelettel nincsenek összefüggésben. A szilveszterezés kiemelkedik közülük. A templom-
ban egész évre visszatekintő hálaadó istentiszteletet tartanak, ekkor ismerteti a lelkész az egyházközség 
népmozgalmi adatait és anyagi helyzetét, amit a jelenlévők fontos közösségi aktusként hallgatnak meg. 
Szintén nagy templomos ünnep a protestánsoknál az újév első napja is. 

A reformátusok a reformáció emlékünnepét október 31-én tartják. A 
hagyomány szerint 1517-ben Luther ezen a napon szögezte ki a witten-
bergi vártemplom kapujára a 95 pontból álló vitatézisét. 

Régen a reformátusok egyszer egy évben, nagypénteken látogatták 
meg halottjaik sírját.41 A katolikusok halottak napján, november máso-
dikán mentek ki a temetőbe, szeretteik sírján gyertyát gyújtani. A sí-
ron való gyertyagyújtás a reformátusok körében alig néhány évtizedes, 
katolikus és görögkeleti hatásra kialakult szokás. Korábban annyira 
idegenkedtek a gyertyafénytől, hogy a vasárnap délutáni istentiszte-
letek időpontját télen előre hozták, csakhogy ne kelljen – katolikus 
módra – a templomban világítani. 

A katolikus vallásgyakorlatban nagy jelentőségű templombúcsúnak 
megfelel az evangélikusoknál a templomszentelésre minden évben em-

lékező istentisztelet, ám a reformátusoknál ilyen nincs. 
Az alkalmi egyházi ünnepségeknek, mint a beiktatásoknak (lelkész, gondnok, felügyelő), avatások-

nak (templom, iskola, harang, temető) a legutóbbi időkig felekezeti különbség nélkül gyakran az egész 

40 Makón például a katolikusokra sértő volta miatt eltiltották a harangozást, helyette tizenkét diákgyerek toronybeli éneke 
(tréfásan: a bűrharang) hívogatta templomba a híveket.
41 Kálvin még a sír megjelölését is helytelenítette. A hagyományos kegyesség íratlan szabályai szerint az elhunytat nem emleget-
ték, a sírját nem gondozták.
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települést megmozgató népünnepély jellegük volt. Kisebb falvakban az iskolák államosításáig az év végi 
záróvizsgát rendszerint a templomban az egész közösség színe előtt, ünnepélyes külsőségek között 
tartották meg. A belmissziós mozgalmak honosították meg a templomon kívüli, műsoros vallásos esté-
lyeket, szeretetvendégségeket és különböző egyleti rendezvényeket.

A református ünnepek

A keresztény egyházi év az adventtel kezdődik, majd jön a karácsony és a többi ünnep (a kifejezés 
az adventus azaz eljövetel latin szóból származik)42. Az adventi időszak a karácsonyvárás, a karácsonyi 
készülődés ideje. Az adventi koszorú egy felfüggesztett fenyőágakból font koszorú, amin négy gyertya 
van. A négy gyertyából advent minden vasárnapján egyet-egyet meggyújtanak. Ez a mai napig szo-
kás Vámosatyán. A reformátusok számos katolikus ünnepet megőriztek néphagyományként, az nem a 
templom falai között, hanem a családokban, vagy a falu közösségében él tovább.

A karácsonyt megelőző időszakot a szegényesebb, böjtös ételek, az ünnepeket gazdag, többfogásos 
étrendek jellemzik. A karácsony böjtje szenteste ér véget. Ma már egyházi szempontból nem böjt. Innen 
a szokás, hogy december 24-én ebédre böjti bablevest (hús nélkül), tojáslevest, mákosgubát, mákosme-
téltet, de általában hústalan ételeket fogyasztottak.

Karácsony, Jézus születése, a szeretet ünnepe. Számos családnál ma is halászlé, vagy halleves, rántott 
hal, esetleg más halétel szerepel a szenteste ünnepi étrendjében. A szokások ma már igencsak eltérőek, 
sok helyen már ilyenkor asztalra kerül a pulykasült vagy töltött káposzta is. Szinte valamennyi kará-
csonyi ételnek volt szimbolikus, mágikus jelentősége. A mák, a bab, a borsó a bőséget biztosította, az 
életet tette édessé a méz, a fokhagyma védte az egészséget, az alma általában az egészség, a szépség és 
a szerelem szimbóluma volt. 

Karácsony első ünnepén „Nagykarácsony napján” az 
ebédet általában a pompás, erőteljes, aranyszínű húsleves 
nyitja meg. Ez a leves készülhet tyúkból, pulykából, pu-
lykaaprólékból, benne zöldség, gomba, májszeletkék és 
finommetélt. Az ételsor fénypontja azonban általában a 
pulykapecsenye, tűzdelve gesztenyével, mandulával tölt-
ve, vörösborban párolt szilvával körítve. Vidéken ilyenkor 

van a disznóvágások ideje, amikor is orjaleves és disznótoros ételek kerülnek az ünnepi asztalra.
A karácsonyi ételek rendjében fontos szerep jut a dús töltelékű, fényes márványos diós és mákos ka-

lácsnak, melyet bejglinek is neveznek. Készülhet omlós vagy egyszerű kelt tésztából, a töltelékhez lehet 
mazsolát, almát, datolyát, csokoládét, mézet, birsalmasajtot keverni. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat 
a bor sem.

Szilveszter-nap december 31-e, az év utolsó napja, melynek estéjén újévbe nyúló vidám mulatság-
gal szokás búcsúzni az elmúlt esztendőtől, a templomokban év végi hálaadást tartanak. A magyar 
konyha régi hagyományai szerint Szilveszter estéjén nyulat, halat, őzet vagy szárnyast kell enni, mert 
- úgymond - a hal elúszik, a gyorslábú nyúl vagy őz elszalad, a szárnyas elröpül az óesztendő minden 
gondjával, bajával.

A kásaétel ma már nem kerül az asztalra, régen 
is elsősorban a szilveszteri, újévi étkezéshez kap-
csolódott, bőségvarázsló szerepben (sok kásaszem: 
szaporodás, azaz sok pénz). A szilveszteri, újévi ön-
álló kásaétel helyét a 19. században Vámosatyán a 
sült tésztába töltött kása (béles) vette át, ma pedig a 
lencse leves vagy főzelék fogyasztása vált divatossá. 
Régen a kásával töltött bélesből a gazda el is tett egy 

42 Mai formájában VII. Gergely pápa rögzítette a 11. században. Szent András apostol ünnepéhez - november 30. - legközelebb 
eső vasárnap kezdődik és december 24-ig tart.
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darabot, amit aztán az első tavaszi szántáskor a mezőn fogyasztott el, ugyancsak termékenységvarázsló 
célzattal. Ez a szokás ma már ismeretlen.

Az újév az év első napja. A ma használatos január elsejei évkezdetet a XIII. Gergely pápa által 1582-
ben megreformált Juliánus naptár tette általánossá. Általános hiedelem szerint az újévi cselekedeteknek 
kihatása van az egész évre. Korán keltek, például, hogy egész évben koránkelők legyenek, a kútnál mo-
sakodtak, hogy egész évben frissek legyenek. A gyümölcsfákat megfenyegették, hogy ijedjenek meg és 
nagyobb termést hozzanak.

Újévkor az ebédre főzött savanyú malacaprólék-leves, káposztaleves, savanykás, pikáns ízével kicsit 
segített a szilveszteri másnaposságon, de szokás lencse-, bab- és csirkelevest is készíteni. A főétel újév-
kor a malac, amely ormányával felénk túrja az új esztendő szerencséjét. A piros-ropogósra sült malac a 
jó ízek harmóniájával telített étel, régtől fogva híres készítménye a magyar konyhának. Találkozhatunk 
azonban a szerencse e szimbólumával malacpörkölt formájában is. Édes-nemes, csípősségmentes de 
tűzpiros paprikával készült igazi magyaros étel, a házitarhonya illik hozzá.

Desszertként szokás csörögefánkot adni, de főleg vidéken találkozhatunk a karnevál előhírnökével a 
farsangi fánkkal is. A farsangot január 6-tól vízkereszt napjától hamvazó szerdáig számítják.43

Magyarországon a farsanghoz gazdag szokáshagyomány kapcso-
lódik. Ilyenkor vannak az álarcos, jelmezes batyus bálok, de számos 
termésvarázsló, gonoszűző cselekmény, hiedelem is kötődött hozzá, 
amelyeket ma már nem ismernek. Például hosszú tésztát főztek a hús-
levesbe, hogy nagyra nőjön a kender. A vetnivaló kukoricát ekkor mor-
zsolták stb. A farsangi szokások közül legismertebb a Mohács környéki 
délszlávok felvonulása, a busójárás. Ez az ünnep a telet, hideget, söté-
tet legyőző tavasz egyik örömünnepe. A farsangi mulatságok idején 

bőségesen étkeztek, kiadós húsételeket fogyasztottak. Elterjedt a kocsonya készítése sertéskörömből, 
sertéshúsból, és a farsangi fánk, mint az ünnep jellegzetes tészta ételeinek fogyasztása. A fánknak vidé-
kenként más-más változatát sütötték, így ismert a túrófánk, az almafánk, a csörögefánk.

Húshagyó kedden éjfélkor abbamaradtak a mulatságok és kezdetét vette a böjt, ami hamvazó szer-
dával kezdődik. A katolikus vallásúaknál a böjt szigorú, a húsételektől tartózkodtak, napjában csak 
egyszer étkeztek. Elterjedt böjti ételek voltak a korpából készült savanyú cibereleves, tejleves, bableves, 
tésztaételek, sós vízben főtt bab, olajos káposzta, főzelékek, aszalt gyümölcsök, tojás- és halételek. A 
reformátusok csak a nagypénteki böjtöt tartották.

Nagypénteken, Krisztus szenvedésére és kereszthalálára való emlékezés napján, szigorú volt a böjt. 
Halat, tojást, olajos savanyúkáposztát, aszalt gyümölcsöket, pattogatott kukoricát, tehát jellegzetes böjti 
ételeket fogyasztottak.

Nagyszombat már a húsvéti örömünnep kezdete. A konyhában a nagyszombat sonkafőzéssel, ka-
lácssütéssel, a húsvéti előkészületekkel telt. Sonka nélkül nem múlhatott el, de még ma sem múlhat el 
a húsvét. A sonka hidegen felszeletelve, levében főtt füstölt kolbásszal, főtt, cikkekre vágott tojással és 
reszelt tormával kerül az ünnepi asztalra. 

A füstöl sonka levéből készítették az ún. kaszáslevest. A vacsora befejező fogása a húsvéti diós és 
mákos kalács vagy patkó. A kalács évszázadok óta a magyar konyha - el-
sősorban persze a paraszti konyha - rangos ünnepi tésztaétele. A húsvét 
magyar elnevezése onnan származik, hogy a hívők nagyböjt után e napon 
kezdték meg a húsevést.

A húsvét jellegzetes étele volt a bárány is. A húsvéti bárány Jézust jelké-
pezi, akinek előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók ettek az egyiptomi 
kivonulás alkalmával. A bárányt változatosan, sokféle formában készítették, 
pl. báránypörkölt, tejfölös báránypaprikás. Ugyancsak vonzó volt az arany-
sárgára sütött rántott bárányszelet, vagy a szalonnával tűzdelt, ropogósra 

43 Maga a farsang a német fausen, faseln mesélni, pajkosságot űzni szóból ered. A farsang „őshazája” Olaszország, ahol a régi 
római Saturnalia ünnepekből keletkezett. Olaszországban szinte népünnepély jellegűek a karneválok, különösen híres volt a 
velencei karnevál, de Németországban, Spanyolországban is nagyszabású álarcos felvonulások a divatosak.
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sült gerinc. Lényeg, hogy alapanyagként gyenge, finomhúsú szopós bárány szolgáljon, melynek megsü-
tött húsához (képünkön) jól illenek a prímőr tavaszi zöldfőzelékek, zöldsaláták és a tepsiben sült pirított 
burgonya. Ma már ritkán fordul elő bárányhús a családoknál, ha előfordul az is pörkölt formájában.

Húsvét hétfőjének hagyományos étele a tavaszi rántott csirke. Ezen a napon háttérbe szorítják az 
asztal örömeit a különböző népszokások. Magyarországon mindenfelé ismert a húsvét locsolkodás, ami 
a néphit szerint a lányok fiatalságát, szépségét, kelendőségét biztosította. A locsolkodásért piros, vagy 
mintákkal díszített hímes tojás járt, és természetesen étellel, itallal kínálták a locsolókat.

A pünkösd a húsvét szombatját követő ötvenedik nap. A katolikus egyház egyik fő ünnepe. A refor-
mátus Vámosatyán ezt nem ünnepelték, de a néphagyományban a régi szokások megmaradtak. Ebben 
az időszakban már van sokféle primőr zöldség, így jellemző étel volt a töltött karalábé, a töltött paprika, 
melynek ismertek kapros, paprikás, paradicsomos változatai és gyümölcsös piték.

Péter és Pál napja június 29. A néphit szerint ilyenkor szakad meg a 
gabona töve, kezdődhet az aratás. Kimentek megnézni a búzát, tettek 
egy-két kaszasuhintást próbaképpen, mert ünnep lévén ilyenkor nem dol-
goztak. Az aratáshoz sokszor kimentek a határba vagy a tanyára és kint 
is aludtak, hogy a nagy munkát mielőbb befejezzék, minél kevesebb szem 
vesszen kárba. Az aratáshoz tartalmas, kiadós ételeket - pörkölt, papri-
kás, gulyás - főztek, sokszor bográcsban szabadtűzön, vagy készítették 
az ún. hétköznapi paprikásokat, pl. lebbencs, tarhonya, paprikás krumpli.

Anna nap július 26. a nyár delelője, a bálok és az Anna-napi bálok 
ideje. Az Anna nap utáni vasárnapon szokás a búcsút tartani. A búcsú a 
falu katolikus temploma védőszentjének ünnepét jelenti. Ilyenkor meg-
jelennek a különböző árusok, mézeskalácsosok, körhinta, céllövölde stb. 
Rokonok, ismerősök jönnek látogatóba, a bőséges étkezések alkalmával 

hosszú sorban vonulnak fel az ünnepi finomságok. Vámosatya református falu lévén, ilyen nem volt.
Márton napja november 11. A Pannóniában született tours-i püspök emléknapja. Szent Márton a kö-

zépkor egyik legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott, emlékét helységnevek, temp-
lomok őrzik. Márton napon országszerte lakomát rendeztek, hogy egész évben bőven ehessenek, ihassa-
nak. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik” – állítja a népi mondás. A liba csontjából 
az időjárásra következtettek, ha fehér és hosszú a liba csontja, akkor havas lesz a tél, ha barna és rövid 
akkor sáros. A bornak Szent Márton a bírája tartja a mondás, azaz ilyenkor iható már az új bor. A refor-
mátusoknál népi hagyományként élt tovább ez a szokás.

A Márton-napi lúdlakomák nem elhanyagolható oka, hogy ezidőtájt különösen jóízű és viszonylag 
olcsó a lúdhús. A csontos részekből húslevest főznek, az aprólékból apróléklevest vagy ludaskását, de 
a töltött libanyak, a ropogós libapecsenye és végül de nem utolsósorban a libamájból is csodálatos ízű 
ételek készíthetők.

András napja november 30. Szent András apostol és 
vértanú napja. András napján kezdték el a disznóölése-
ket és az ezzel járó disznótorokat, amelyek aztán far-
sang végéig tartottak (képünkön disznóbelet huroló asz-
szonyok). Andráshoz legközelebb eső vasárnap advent 
első vasárnapja, a karácsonyi várakozás és előkészület 
ideje az egyházi év kezdete. A néphit szerint az egyik 
házasságjósló és varázslónap. A lányoknak magányosan 
titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezni. Például 
a párna alá férfiruhaneműt rejtettek, és egész nap böj-
töltek. Ereszrázással is próbáltak jósolni. A zsúpfedeles házak ereszét megrázták, s a kötényükbe hulló 
magból jósoltak: Ha a lány kötényébe búzamag hullt, jómódú legény veszi majd feleségül, ha rozsmag, 
akkor szegény legény lesz a férje, ha pondró hull bele a zsúpszalmából, még a következő évben teherbe 
esik. András-napkor volt szokásos praktika a disznóól ajtajának rugdosása is. Úgy vélték, ahányat röffen 
a disznó, annyi év múlva mennek férjhez.
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Karácsony Beregben

Karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja, amely a 16. századig 
évkezdésnek is számított. Karácsony ünnepe számos népszokást, hiedelmet vont maga köré, ami részint 
a kereszténység előtti hagyományokból, részint a ünnep keresztény tanításaiból alakult ki. A keresztény-
ség megjelenése előtt az emberek a téli napfordulóra böjttel, megtartóztatással, testi, lelki tisztálkodással 
készültek, hogy így érdemeljék ki az új esztendő áldásait.

Az ünnepre az asztalt a legszebb, hófehér háziszőttes abrosszal terítették le. Vámosatyán. de több 
beregi községben is a házigazda szalmát vitt az asztal alá, ezzel jelképezték a betlehemi istállót, Jézus 
születési helyét. 

December 24. karácsony előestéje. A régi Bereg vármegyében a katolikus családok egész nap böjtöl-
tek, s csak az esti harangszó után kezdődött a karácsonyi vacsora. A nagyesti zsolozsma után hagyomá-
nyos étel volt a paszulyleves és a mákos bobájka, az éjféli mise után ettek sült kolbászt, hurkát, oldalast, 
disznóságokat. A reformátusoknál elmaradhatatlan volt a karácsonyi asztalon az alma, dió, sütőtök, az 
ételek között szerepelt a töltött káposzta, kelt tésztából „sima” kalács, valamint mákos, diós kalács.

A karácsonyfa-állítás szokása Vámosatyán az első világháború után terjedt el. Szegényebb családoknál 
az 1950-60-as évekig a karácsonyi életfa, termőág állítása volt szokásban. A karácsonyfa hagyományos 
díszei: a termékenységet jelképező alma, a dió, mézeskalács, gyertya, szentkép, angyal, a tetejére, ke-
reszt, betlehemi csillag, pattogatott kukoricalánc. Később házilag főzött, színes papírba csomagolt sza-
loncukor került az eddigi díszítmények mellé.

Atyán is ismert szokás volt a karácsonyi énekes, verses kö-
szöntő, a kántálás. Általában este jártak kántálni a különböző 
korcsoportok különböző időben. A kántáló gyerekeket dióval, 
almával, tubuval, azaz galamb alakú kaláccsal jutalmazták. A 
másik legismertebb karácsonyi népszokás a betlehemezés, 
amely többszereplős, dramatikus játék. A betlehemezés sajátos 
változata a bábtáncoltató betlehemezés. Ezt a szokást a refor-
mátus Felső-Tisza-vidéken gyakorolták.

Karácsony első napja bensőséges családi ünnep, dologtiltó 
nap volt. A család tagjai templomba mentek. Karácsony első napjára húslevest főztek, de nem tyúkból, 
mert az hátrakaparja a szerencsét, hanem disznóból, mert az kitúrja. A karácsony második és harmadik 
napja a rokonlátogatások ideje volt.

Egyházi ünnepi szokások Vámosatyán a két világháború között44

„…Az első világháború előtt szokásban volt, hogy húshagyó kedd estéjén a község 16-18 éves suhanc 
ifjai kolomp, kürtszó és ostorpattogtatás mellett bejárták az utcákat és egyik-másik idősebb lányos ház 
előtt óriási zsivajt, lármát csaptak gúnyképpen, hogy az illető leány az elmúlt farsangon nem ment 
férjhez.

(…) A virágvasárnapi délutáni istentisztelet végeztével ezelőtt 30 esztendővel még a lányok és a 
fiúk papírszalaggal feldíszített zöld ágakkal végig járták az utcákat, miközben a következő szöveget 
énekelték: Jöjjön zöld ág, zöld leveles/ Nyitva van az aranykapu/ Által bújhatsz rajta,/ Rajta, rajta, 
rajta!

(…) Húsvét első napja estéjén nagyobb fiúk a következő éneket énekelve járják be a lányos há-
zakat, hímes tojást szedve: Ma van húsvét napja/ Másod éjszakája/ Jól tudjátok, jól tudjátok. Kinek 
első napján Jézus feltámadván/ Dicsőségben, dicsőségben./ Esztendő szép része/ Tavasz elkezdése/Je-
len van már, jelen van már./ Mely van az ég alatt/ Mindenféle állat/ Újulást vár, újulást vár./ Még a 
madarak is/ Hangicsálván ők is/ Vigadoznak, vigadoznak,/ Erzsébet, Borbála,/ Rebeka Zsuzsanna,/ 

44 Szabó Ferenc igazgató-tanító által 1938-ban Vámosatyáról írt monográfiájának a III. (Népélet) fejezetében olvashatunk az atyai 
népszokásokról.
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Kegyes szüzek, kegyes szüzek./ Felkelvén ágyadból,/ Cifra nyoszolyádból/ Mit aluszol, mit aluszol?/ 
Hímes tojás legyen/ Öt vagy hat pár készen/ Mi számunkra, mi számunkra./ Ha pedig nem lészen,/ Vi-
zipuskám készen/ Mind megáztok, mind megáztok./ Végre az egekbe, Vigyen a menyekbe/ Dicsőségbe, 
dicsőségbe.

Húsvét másodnapja reggelén pedig az iskolás gyermekek kora hajnalban megkezdik a kisebb lányos 
házaknál élénk verseléssel a hímes tojás szedését, rózsavízzel való locsolással viszonozva a kapott hí-
mes tojást. Ilyen versekből egész gyűjtemény van községünkben. A gyermekek is arra törekszenek, hogy 
más és más verset mondjanak mint a többi és ezért verseiket titokban szokták tartani. Nem árulják el, 
hogy melyik verssel mennek tojást szedni.

(…) Karácsony estéjén a gyermekek és néha a szegényebb sorsú felnőttek is kántálni, dicséreteket 
énekelni járnak, a házak ablakai alatt hirdetve a nagy-nagy örömöt. Fáradozásukat, boldogünnep 
kívánásukat egy-egy szelet ünnepi kaláccsal szokták viszonozni. Óév estéjén pedig a férfiak járják be 
a község módosabb, leginkább szőlőtermelő gazdáit, óévi egyházi énekeket énekelve az ablak alatt. A 
házigazda behívja a kántálókat és egy-két pohár borral és kaláccsal megkínálják őket. Majd 12 órakor 
a falu közepén, a régi kőhíd helyén vagy pedig a toronyba felmenve óesztendei dicséreteket és a Him-
nuszt szokták elénekelni. S azután csendben hazamennek.”

Karácsony Vámosatyán a Kádár korban

„A tél, különösen a december hónap már a várakozások ideje is volt. 45 Mikulás nap előtti estén a 
fényesre bokszolt cipőinket az ablakok közé raktuk, s már hajnalban lestük, mit kaptunk a Mikulástól. 
Volt abban minden finomság, mellette játékok, babák, a hosszú, fonott hajunkba való színes szalagok, 
ruhaneműk is. Csak nagyobbacskán jöttünk rá, a cseh városkában élő Nagyiék ilyenkorra és kará-
csonyra időzítették a csomagküldést. És már meg is érkeztem a legszebb családi ünnepünkhöz, a ka-
rácsonyhoz. Édesanyánkkal közösen karácsonyi énekeket énekeltünk, karácsonyi történeteket mesélt 
nekünk, közben a lakás takarításában is segítettünk. Az ünnep előtt mindnyájunknak rendet kellett 
raknunk a szekrényünkben. Édesanyánk az ünnep előtti napokon a kemencében sütötte a mákos és a 
diós bejglit. Karácsonyfára valókat is készítettünk, néhány napig a mézeskalácsok illata lengte be a 
konyhát, majd diókat vontunk be színes sztaniol papírral. 

Míg kisebb gyerekek voltunk, mindig karácsony 
reggelére „hozta meg a Jézuska” a felöltöztetett ka-
rácsonyfát, alatta pedig az ajándékokat. A gazdag 
karácsonyunkat a Szüleink mellett a Nagyszü-
leinknek is köszönhettük. Mi minden volt a fán? 
Szaloncukor, dió, mézeskalács-figurák, csokifigu-
rák, almák, gyertyák, csillagszórók, csillag a csú-
csán. Valami csodálatos szeretet, békesség uralta 
az ünnepeinket. A meghitt hangulatot csak a ha-
vas vidék emelte még bensőségesebbé. Karácsony 

estéjén (szentestén) a menü mindig gombával készült savanyú káposztaleves és mákos bobájka46 volt. 
Másnaptól finom ünnepi ebédek következtek, ezeken a napokon is a kedvenceink kerültek az asztalra. 

Még talán gimnazista koromban is volt betlehemezés a falunkban, élő szereplőkkel és nem bábok-
kal jelenítették meg a pásztorjátékot. Vártuk a kis csapatot, finom süteményekkel kínáltuk őket, talán 
valami pénzecske is került az erszényükbe. A téli szünet is erre az időre esett, olvastuk a kötelező ol-
vasmányt, a hófödte szabadban is sokat tartózkodhattunk, játszottunk, sikárkóztunk47, barangoltunk, 
szóval nem unatkoztunk. Esténként gyertyát, csillagszórót gyújtottunk a karácsonyfán, mesét hallgat-
tunk, beszélgettünk, amikor már diavetítőnk is volt, bizony számtalan mesés és kalandos történetet 

45 Bittner Erzsébet blogjából. Bittner Erzsó: Írásaim. https://irasaim4.webnode.hu/blog/newscbm_57580/20/ (Letöltve:2020. 07. 16.).
46 A bobájka, azaz „mákosguba”, de az ősibb bobájka nem a gyorsabb módszerrel, kifliből, hanem az erre a célra sütött, dagasz-
tott kelt tésztából készül.
47 A szatmári Tiszaháton „sikanyózás” volt a neve, ami a jégen való, korcsolya nélküli csuszkálást jelentette.
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néztünk meg, olvastunk el. Ilyenkor nappal az ablak spalettáit bezártuk, hogy sötétben kellemesebb 
mozihangulat legyen. Vártuk a karácsony ünnepének a zárónapját, a vízkeresztet, ekkor bontottuk le 
ugyanis a karácsonyfánkat. Mindent testvériesen elosztottunk - a szüleinknek is -, én a szaloncukrok 
közül a fehér és a barna színűt kedveltem, néha csereberéltünk. A cseh csokifigurákat beosztottuk, a 
mézeskalács-figurák ekkorra már megpuhultak, volt tehát csemege jó néhány napig. Az ünnepek után 
az iskolában igen szorgalmasan tanultunk, ugyanis lassan elérkezett a félévi bizonyítvány-osztás. 
Igyekeztünk örömet szerezni az eredményeinkkel a Szüleinknek.”

A szenteste ünnepi ételei

Halászlé, halleves
Tradicionálisan magyaros étel, de éppen ezért kicsit túl 

van misztifikálva, mert ahány ház annyi szokás. 
Hozzávalók: szeletelt ponty 1 kg, víz 1,5 liter, vöröshagy-

ma 1 nagy fej, őrölt pirospaprika 1 csapott evőkanál, só 
1 teáskanál, erős paprika ízlés szerint. A halat tisztítsuk 
meg (pikkelyezés, belsőségek eltávolítása, kopoltyú-kese-
rűfog kiszedése) és szeleteljük fel. A hagymát apróra vág-
juk és egy megfelelő méretű edénybe fazékba/bográcsba 
tesszük. Tegyük rá a lemosott pontyszeleteket. Rászórjuk 
az őrölt pirospaprikát. Felöntjük annyi hideg vízzel, hogy 
a halszeleteket ellepje. Rászórjuk a sót és beletesszük az 
erős, vagy csípős paprika felét.

A főzés elején, nagy lángon zubogó forrásig melegítjük, majd lejjebb vesszük a lángot úgy, hogy erő-
teljesen forrjon, de már ne zubogjon. Legyünk óvatosak, ilyenkor már ne kavargassuk, mert könnyen 
összetörnek a halszeletek. 20 perc után vissza vesszük a lángot annyira, hogy már csak gyöngyözve, 
de a lábos teljes felületén forrjon. 10 perc múlva kikapcsolhatjuk a lángot, befejezhetjük a főzést, és a 
halpaprikás, hallé sikeresen elkészült.

Rántott hal
Hozzávalók: 50 dekagramm halfilé, 20 dekag-

ramm liszt, 5 darab tojás, 15 dekagramm zsemle-
morzsa, 2 gerezd fokhagyma, 5 deciliter tej, ízlés 
szerint só, bors. A halat vágjuk fel kb. 10 dkg-os 
szeletekre. Sózzuk be a halszeleteket és hagyjuk 
így állni. Az áztatás után csöpögtessük le a hal-
szeleteket, tegyük őket papírtörlőre. 

Készítsük elő a panírozáshoz valókat. Tegyük 
a halszeletet a lisztbe, a pici sóval felvert tojás-
ba, újra a lisztbe, újra a tojásba és végül a zsem-
lemorzsába. Amíg a halra rászárad a panír, melegítsük fel az olajat közepes lángon. Bő olajra van 
szükségünk. Tegyünk bele annyi halszeletet, amennyi még kényelmesen elfér. Kb. 10 perc alatt sülnek 
aranybarnára, de 2-3 percenként forgassuk meg őket. Papírtörlővel bélelt tányérra tegyük a szeleteket, 
hogy a papír felszívja a felesleges olajat. Melegen tálaljuk.
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Pulykasült
A szokásoktól eltérően napjainkban, sok helyen már 

ilyenkor az asztalra kerül a pulykasült. Az itt közölt recept 
nem a régi hagyományok szerinti, hanem napjaink lehe-
tőségeihez igazodik. Hozzávalók: 1 kg pulyka felső comb 
(bőrrel együtt), 2 fej vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 2 db 
alma/ birsalma (vegyesen is lehet), só, bors, majoránna, 1 
dl fehérbor, víz, étolaj. A húst jól megmossuk és megtisztít-
juk. Jól besózzuk, beborsozzuk, és megszórjuk majoránná-
val. Ha túl nagyok a combok, akkor a csont mentén ketté 

lehet vágni, hogy jobban elférjen a tepsiben. Egy magasabb falú tepsit kissé kiolajozunk, és lerakjuk a 
befűszerezett combokat. Köré rakjuk a megtisztított fokhagyma gerezdeket, és nagyobb cikkelyekben a 
vöröshagymát (4 felé vágva), majd a tetejét is kissé meglocsoljuk olajjal, aláöntünk kb. 1 dl fehér bort 
és 1 dl vizet, majd letakarjuk alufóliával, és betesszük a sütőbe, régen a kemencébe. 

A pulykasültnek ( és minden sültnek ) hosszabb idő kell, szépen lassan sütve, hogy jól átpuhuljon, 
belül szaftos, kívül szép piros ropogós legyen. Súlyától függően 2-3 óra sütés szükséges. 1-1,5 óra múlva 
levesszük róla a fóliát, villával beleszúrunk, hogy elég puha-e a hús, kiszedjük a felesleges pecsenyelét 
egy edénybe, majd fólia nélkül tovább sütjük, időnként meglocsolgatva, hogy szép pirosra süljön. A 
fólia leszedése után az almákat köré rakjuk cikkelyekben héjastul, hogy ne főjön teljesen szét.

Töltött káposzta
Szücs Béláné (Vámosatya) receptje. Hozzávalók: 

3 fej édeskáposzta, 1,5 kg darált sertéshús, 2 fej vörös-
hagyma, 10 dkg zsír, 1-2 evőkanál csemege paprika, só, 
bors, erőspaprika, (gulyáskrém, pirosarany, delikát 
ételízesítők), fél kg rizs, sűrített paradicsom. 

Elkészítése: Az édeskáposztát megabároljuk sós ece-
tes vízben. Hideg vízbe szedjük ki, majd lekocsányol-
juk. Hagymás zsírt készítünk, ebbe a paprikát, húst, 
rizst beletesszük és ízlés szerint fűszerezzük. Utána 
betöltjük a káposztaleveleket. Sóval, erőspaprikával, 
sűrített paradicsommal kb. háromnegyed óráig főzzük.

Karácsony első- és második napján

Tyúkhúsleves
Készülhet tyúkból, csirkéből, csirkeaprólékból. Hozzávalók: 1 darab 

házi csirke részei (nyak, farhát, kicsontozott mellkas, szárny, láb, apró-
lék - szíve, zúzája, mája, csirke hája), leves zöldségek.

A csirke részeit belerakták egy nagyobb fazékba, felöntötték elegen-
dő hideg vízzel, később már a vizet nem pótolták, miután felforrt leha-
bozták, sózták, fedővel félig letakarva főzték tovább. A megtisztított a 
zöldségeket, mosták és kisebb darabokra vágták, majd mindent hozzá-
adtak a húshoz és a hús és zöldség puhulásáig főzték. A zöldségeket és a 
húst kiszedték egy tálba, a levest még hagyták pihenni egy ideig, aztán 
sűrű szitán leszűrték egy másik fazékba.
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Tányérokba rakták a húst, zöldségeket, levestésztát, felöntötték leszűrt levessel, megszórták felaprí-
tott friss petrezselyem zöldjével és forróan tálalták.

Orjaleves
Karácsony táján, a disznóvágások idején, a saját vá-

gásból, vagy a kóstoló tálból mindig akadt friss hús is, így 
az ebből főtt húsleves is az ünnepi asztalra kerülhetett. A 
húst egyben hagyjuk és a csonttal együtt átöblítjük és kb. 
3 liter hideg vízben feltesszük főni. Mikor elkezd forrni 
a tetején keletkező habot leszedegetjük, majd beletesz-
szük a sót, a szemes borsot (teatojásban), a babérleve-
let, a vöröshagymát, fokhagymát és addig főzzük lassú 
tűzön, gyöngyözve, míg a csonton lévő hús félig megpu-
hul. Ekkor beletesszük a levesbe a megtisztított zöldsé-
geket - a répát, fehérrépát, zellert, karalábét, kelkáposz-
tát, paprikát - egyben, a zöldet egy cérnával összekötve, 

és tovább főzzük, míg a zöldségek is megpuhulnak. Arra vigyázzunk, hogy ne főzzük túl a 
zöldségeket. A levest kóstolás után ha szükséges, fűszerezzük, és lassú tűzön készre főzzük.

A daragaluska az egyszerűbben elkészíthető levesbetétek közé tartozik és jól illik az orjalevesbe. 
tojásokat a sóval és az olajjal egy villa segítségével jól felverjük, majd annyi búzadarát adunk hozzá, 
hogy tejfölsűrűségű legyen a masszánk. Keverhetünk hozzá aprított petrezselyemzöldet is. Fél óra pi-
hentetés után, lobogó, sós vízben néhány perc alatt kifőzzük. A levest tányérba szedjük és a zöldségek-
kel, felszeletelt hússal és a daragaluskával tálaljuk.

Pulykapecsenye tűzdelve 
Hozzávalók: 70 dkg pulykamellfilé két na-

gyobb darabban, 4 gerezd fokhagyma, 3 dl szá-
raz fehérbor, 1 nagy fej vöröshagyma, só, bors, 
pirospaprika, 3 evőkanál tejföl, 1 csapott evő-
kanál liszt, apróra vágott petrezselyemzöld. 

Elkészítése: A pulykamellet megmossuk, és 
30-35 dkg-os darabokra vágjuk. A fokhagymát 
megpucoljuk és hosszában vékonyan feldara-
boljuk. A húst egy éles késsel minden oldalról 
megszurkáljuk és a fokhagymadarabokat a 
nyílásokba dugjuk.

A pulyka minden oldalát alaposan bedör-
zsöljük sóval, borssal és pirospaprikával és 15 percig hűvös helyen pihentetjük. Ezalatt a vöröshagymát 
megpucoljuk és felkarikázzuk és egy magas falú tűzálló edénybe beletesszük a húsokat, hozzáadjuk a 
vöröshagyma karikákat és felöntjük a borral, végül lefedve a sütőbe tesszük. Egy órán át sülni hagyjuk.

Ez után kivesszük a sütőből a pecsenyét, a húst kivesszük az edényből és a boros pecsenyelé 90%-át 
egy kis fazékba merjük. A húst visszatesszük a maradék pecsenyelébe és 10-15 perc alatt pirosra sütjük. 
Ezalatt a fazékban lévő pecsenyelevet felforraljuk, a lisztet pedig görcsmentesre keverjük a tejföllel és 
2-3 evőkanál pecsenyelével. Ezzel a habarással besűrítjük a mártást és egy kevés petrezselyemzölddel 
gazdagítjuk. Tálaláskor a pecsenyeszeleteket a mártással bevonva tálaljuk. A pulykahúst fokhagyma 
mellett füstölt szalonnával is megtűzdelhetjük.
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Disznótoros ételek
Faluhelyen karácsony táján volt a disz-

nóvágások ideje, így értelemszerűen disz-
nótoros ételek is az ünnepi asztalra kerül-
hettek. Mindenképpen krumpli köret illik 
hozzá. Tálalhatjuk tört krumplival, hagy-
más krumplival, azzal a krumplival, ami 
alatta sült tepsiben, De fogyasztják kenyér-
rel, kovászos uborkával vagy savanyú ká-
posztával. Csak az a fontos, hogy friss legyen 
a disznótoros kolbász és hurka. A hurkát, 
kolbászt sütés előtt mindkét oldalán több 
helyen ki kell szurkálni egy villával, vagy 
fogpiszkálóval, hogy ne durranjon szét.

Karácsonyi sütemények

Diós és mákos kalács (bejgli)
Kalácsot kemencében, később sütőben sütötték. A 

kemencében sült kalácsok készültek munkaalkalmak-
ra és nagy ünnepekre is. A kalácsok külön osztálya a 
töltött kalács, mákos, diós, olykor lekváros. Az, hogy 
mióta szokásos paraszti környezetben ezeknek a süté-
se mind a mai napig nem sikerült megállapítani. 

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 db tojás sárgája, 5 dkg 
cukor, 1 csapott teáskanál só, 5 dkg vaj (olvasztott, lan-
gyos), 2 dkg élesztő, 2,5-3 dl langyos tej.

A töltelékhez: 15-15 dkg dió és mák, 10 dkg porcukor, 
őrölt fahéj, 2 csomag vaníliás cukor, 2 sárgabaracklek-
vár, 2 db alma. A kenéshez: 1 db tojás.

A lisztet keverőtálba szitáljuk, beleütjük a tojás-
sárgákat, hozzáadjuk a sót, a porcukrot, a vajat, az 
élesztőt és annyi langyos tejet, hogy kissé keményebb (kb. sűrű nokedli állagú) tésztát kapjunk. Addig 
dagasztjuk, amíg elválik a tészta a tál falától. Kevés liszttel meghintve, letakarva, meleg helyen a 
duplájára kelesztjük.

Lisztezett felületen a tésztát átgyúrjuk, kétfelé vágjuk. Egyenként kinyújtjuk téglalap alakú for-
mára. Megkenjük vékonyan lekvárral, rászórjuk a porcukor és a vaníliás cukorral felét, ízlés szerint 
fahéjat és a diót, majd durva reszelővel, egyenletesen elosztva ráreszeljük az almát.

Feltekerjük úgy, hogy tekerés közben a két végét benyomkodjuk, majd sütőpapírral bélelt közepes 
tepsibe emeljük a feltekert rudat. A másik tésztával és a mákos töltelékkel ugyanígy járunk el.

Fél órát langyos helyen újra kelesztjük. A rudakat felvert egész tojással lekenjük, villával hosszában 
a közepén megszurkáljuk, majd a sütőbe toljuk, és kb. 30 perc alatt barnáspirosra sütjük. Teljes kihűlés 
után szeleteljük és kínáljuk.
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Szilveszter estéjének és újév elsőnapjának ételei

Lencse leves vagy főzelék
Hozzávalók: víz a lencse főzéséhez,1 pohár tejföl, 2 gerezd fok-

hagyma, 1 kanál zsír, 2 kanál rétesliszt, 2 darab babérlevél, 1,5 kg 
lencse, ízlés szerint őrölt pirospaprika, só. A lencsét beáztatjuk. 

Áztatás után átmossuk, majd egy fazékban, kellő vízmeny-
nyiséggel feltesszük főni. Teszünk bele pár darab babérlevelet, 
és nyomunk bele 2, vagy 3 gerezd fokhagymát. Miután a lencse 

puhára főtt, elkészítjük rá a rántást, majd hozzáadjuk. Ezek után, hozzáteszünk 1 kis pohár tejfölt, 
elkeverjük, és beleöntjük a lencsefőzelékbe. Felforraljuk, és már kész is a lencsefőzelék.

Korhelyleves
Hozzávalók: 4 személyre: 40 gramm zsírszalonna (füstölt), 

500 gramm savanyú káposzta, 1 szál füstölt házi kolbász, 1 fej 
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 csipet kömény, 3 darab 
babérlevél, 1 evőkanál pirospaprika, 1 teáskanál majoránna, íz-
lés szerint só, bors, tejföl. A zsírszalonnát vágjuk kis kockákra, 
a kolbászt karikázzuk fel, a vöröshagymát vágjuk apróra, a fok-
hagymát vékony szeletekre. A savanyú káposztát mossuk át folyó víz alatt.

A szalonnát egy lábasban pirítsuk üvegesre, majd tegyük rá a kolbászkarikákat, végül szórjuk rá a 
köményt. Ha a kolbász megpirult, tegyük rá a hagymákat, pároljuk, majd fűszerezzük. Keverjük hozzá 
a savanyú káposztát, óvatosan sózzuk, borsozzuk, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi, és 
főzzük körülbelül fél órát. Ízlés szerint tejföllel habarjuk be, de tehetjük a kész levesre is.

Malacpörkölt
Hozzávalók: 6-8 főre: 1,5-2 kg malac comb, lapocka, 3 fej vörös-

hagyma, ízlés szerint olaj, pirospaprika, só, majoránna, bors. A ma-
lac combot és lapockát megtisztítjuk a hártyáitól, megmossuk és kb. 
1 cm-es kockákra vágjuk. Felaprított hagymát nagy, mély serpenyő-
ben olajon megdinszteljük. Lehúzzuk a serpenyőt a tűzről és piros-
paprikát szórunk rá. Elkeverjük és visszatéve a tűzre beleöntjük a 

húst. Magasabb lángon megfehérítjük, majd lassú tűzön fedő alatt puhára főzzük. Nokedlivel, tésztával, 
vagy rizzsel kiváló étel, mellé káposzta saláta illik.

Csörögefánk
Hozzávalók: 50 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 1 csipet só, 3 evőkanál kris-

tálycukor, 1db tojás, 1 kávés pohár tejföl, étolaj, porcukor. A lisztet, a sütőport, 
a sót, a cukrot, a tojást és a tejfölt összekeverjük. Ha túl híg lesz a tészta, 
akkor nyugodtan adhatunk még hozzá lisztet. A lényeg, hogy ne legyen se 
túl ragadós, se túl száraz a tészta, amit lisztezett deszkán kinyújtjuk és de-
relyevágóval feldaraboljuk, közepébe vágást teszünk. A tésztát forró olajban 
kisütjük és porcukorral megszórjuk.
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Farsangi ételek

Kocsonya
A sertés körmei, fülei, orra, húsa. A hideg vízbe feltett, alaposan 

megtisztított hozzávalókat rendszerint szemes borssal, fokhagymával, 
hagymával, kevés sóval teszik fel főni. Opcionális a babérlevél hasz-
nálata. Miután a „leves” felforrt, alacsony hőfokon kell tovább főzni, 
amíg megpuhul a hús. Amikor elkészül, sűrű szitán, vásznon átszű-

rik, így lesz szép, tiszta és teljesen átlátszó a kocsonya. Hűvös helyen pihentetik, és hagyják „megfagyni”.

Farsangi fánk
Hozzávalók: kb. 20 darabhoz: 2,5 dl tej, 30 g élesztő, 1 kávéskanál és 

még 5 dkg porcukor, 50 dkg finomliszt, só, 6 tojássárgája, 6 dkg mar-
garin, 1 evőkanál rum, olaj a sütéshez, vaníliás porcukor a szóráshoz.

A tejet meglangyosítjuk, 1 dl-ben elkeverjük az élesztőt és 1 kávés-
kanál porcukrot. A lisztet tálba szitáljuk, közepébe mélyedést készí-
tünk, beleöntjük az élesztős tejet, a szélekről egy kevés lisztet keve-
rünk hozzá, aztán konyharuhával letakarjuk, és hagyjuk 15 percig a 
kétszeresére nőni.

A maradék 1,5 dl langyos tejben elkeverjük a maradék 5 dkg porcukrot, 1 csipet sót és a tojássárgá-
kat, majd a liszthez adjuk, és fakanállal összedolgozzuk. 2-3 részletben beledagasztjuk a margarint, 
végül a rumot, így egészen lágy tésztát kapunk. Letakarjuk, és meleg helyen 30 perc alatt a kétszeresére 
kelesztjük.

Lisztezett munkalapon átgyúrjuk a tésztát, lisztes tenyérrel ellapogatjuk-kihuzigáljuk, és 6-8 cm át-
mérőjű, lisztbe mártogatott pogácsaszaggatóval (vagy pohárral) kiszúrjuk (a leeső részeket liszt nélkül 
összegyúrjuk, újraszaggatjuk). A korongokat 5 cm távolságra, lisztezett tálcára vagy deszkára rakosgat-
juk, tetejüket vékonyan megkenjük olajjal (hogy meg ne kérgesedjenek), majd konyharuhával lazán 
letakarjuk, és ismét a kétszeresére kelesztjük.

Egy közepes méretű (25-28 cm átmérőjű) lábasba 2-3 ujjnyi olajat öntünk, felmelegítjük annyira, 
hogy ne legyen füstölgő-forró, mert túl hamar megpirul benne a fánk külseje, de a közepe félig nyers 
marad.

Hüvelykujjal benyomjuk a tésztakorongok közepét, és azzal a felükkel tesszük az olajba, ami felül 
volt (kb. 4-5 darabot, mert sütés közben megnőnek). Lefedjük a lábast (ettől lesznek „szalagosak”), 
mérsékelt tűzön 4-5 percig sütjük a fánkokat, majd szitakanállal megfordítjuk és fedő nélkül arany-
barnára sütjük őket, majd tálra rendezzük és megszórjuk vaníliás porcukorral. A közepükön lévő üreg-
be vagy külön tálkában szilva-, vagy sárgabaracklekvárt kínálunk mellé.

Böjti ételek

Böjti bableves
Nagypéntek szigorú böjti nap, amikor a vallásos emberek nem fogyasztanak húst. 

A levest sonka vagy más füstölt hús sem gazdagítja, de még csak be sem rántották. 
Hozzávalók: 50 dkg bab, 1 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 db köze-

pes krumpli, 2 db sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, 1 db babérlevél, 1 teáska-
nál pirospaprika, kis csokor petrezselyem, só, bors.
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A babot előzőnap kiválogatták, alaposan megmosták és annyi vizet öntöttek rá, amennyi ellepte. 
Egész éjszaka ázni hagyták, másnap feltették főni másfél-két liter hideg vízben, és adtak hozzá babér-
levelet. Az előkészített zöldségeket, krumplit és a vöröshagymát ízlés szerint felaprították. Körülbelül 
40 percig főzték, amikor a bab félig megpuhult, hozzá tették a zöldségeket, sózták, borsozták ízlés 
szerint. 

Még körülbelül 30 percig főzték, amikor már minden puha, hozzáadták a préselt fokhagymát, pi-
rospaprikát, ezzel pár perc alatt összefőzték, végül megszórták aprított petrezselyemmel.

Mákoslaska
Hozzávalók: Fél kiló rétesliszt 1 evőkanál olaj, csipet só, langyos 

víz, amennyit a tészta felvesz. A tetejére: darált, cukros mák. A 
lisztből, a csipet sóval, a zsírral és annyi langyos vízzel, amennyit 
felvesz, tésztát gyúrtak. Miután elkészült lisztezett nyújtódeszkán 

jó vékonyra nyújtották és laskára vágták és kifőzték, majd tányérokba tették és a tetejét megszórták 
a cukros mákkal.

A húsvét jellemző ételei

S onka, főtt tojással és reszelt tormával
A sonkát előző este beáztatjuk. Másnap tiszta vízben feltesszük 

a főni. Hozzáadjuk a félbe vágott vöröshagymát, a fokhagymát és a 
szemesborsot, és forrástól számított 2-2,5 órát lefedve főzzük csende-
sen (ahány kg a sonka, annyi óra a főzés idő). 

Villával ellenőrizzük, hogy megfőtt-e. Ha puhának találjuk, félre-
tesszük és hagyjuk a saját levében teljesen kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.

A sonkaléből annyi levet veszünk ki, amennyiben a főzni való tojások megfőnek. A maradék son-
kalevet leszűrve hideg helyen, üvegben tárolhatjuk további felhasználásig, bableveshez, káposztaétel-
hez is kiváló.

S árga túró
A beregi néphagyományok és étkezési szokások hatásai az 

ünnepi alkalmakkor a leginkább megfigyelhetőek. Húsvéti me-
nüként mind a mai napig kerül az asztalra főtt sonka, édes ka-
lács, főtt tojás és a vidékre jellemző sárga túró sem maradhat el. 

A sárgatúró egy erősen valláshoz kapcsolódó, húsvéti étel. 
Főként a görögkatolikus vidékeken ismert, többek között a Haj-

dúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezeken a vidékeken annyira elterjedt, hogy akár a re-
formátusok is elkészítették (és készítik a mai napig), de ez inkább a népszokáshoz és nem a valláshoz 
kapcsolódik. 

Hozzávalók: 10 db tojás, egy csipetnyi só, 1 liter tej, 1 csomag vaníliás cukor, 5 evőkanál cukor. Az 
edénybe öntött tejhez adták hozzá a csipetnyi sót, a cukrot és a vaníliás cukrot, majd tették fel mele-
gedni. Közben egy tálba feltörték egyenként a tojásokat, ezután egy villa segítségével kilyukasztották 
a sárgájukat, majd a tojást a tejhez öntötték, és lassú tűz mellett óvatosan kevergették. Addig kellett 
főnie, amíg darabos nem lett, ez jelezte hogy a tejsavó kicsapódott. Ekkor egy konyharuhán, átszűrték 
és néhány óráig felakasztva hűvös helyen tárolták. A sárga túróba hagyományosan mazsolát is tettek, 
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de készülhetett anélkül is. A sárga túró mennyisége attól függött, hogy mennyi tejet és tojást tettek 
bele. Ahány dl tejet használtak fel annyi tojást tettek bele.

Birkapörkölt
Miskolczi Ferencné receptje Vámosatya recepttárából. „Hozzávalók: 

2 kg kockára vágott birkahús, 4-5 fej hagyma, 15 dkg zsír, fűszerpaprika, 
delikát, pirosarany, pörkölt alap (ételizesítők), só, fokhagyma, vörös-
bor, köménymag, babérlevél.

Elkészítése: A vöröshagymát kockára vágva a zsiradékon megdinsz-
teljük, fűszerpaprikát hozzáadjuk, kb. 2 dl vízzel felengedjük. Hozzá-
adjuk a fűszereket, végül a húst. Pirítjuk, ha kell még pici vizet adunk 

hozzá. Ha megfőtt juhtúrós sztrapacskával tálaljuk.
Hozzávalók a sztrapacskához: reszelt (nyers) burgonya, liszt, tojás, só. Elkészítése: 4-5 db burgonyát 

meghámozunk és lereszelünk, 1 tojást, sót összekeverünk és annyi lisztet adunk hozzá, amennyit fel-
vesz. Nokedli keménységű legyen. Forró vízbe szaggatjuk, ha feljön a víz tetejére, kiszedjük és leöblít-
jük, pici olvasztott zsírt adunk hozzá, a tetejére juhtúrót morzsolunk.”

Rántott csirke
Hozzávalók: csirkemell vagy rántani való alsó csirkecomb, só, 

liszt, zsemlemorzsa, tojás, tej, olaj, vagy zsír. Elkészítése: A csir-
kehúst szórjuk meg sóval. Készítsük elő egy-egy tálba a lisztet, 
tojást, a zsemlemorzsát. A tojásokat fél deci tejjel együtt verjük 
fel, picit sózzuk is. Panírozzunk be a húst, jól nyomkodjuk rá a 
morzsát. Akkor jó, ha mindenütt egyenletesen fedi a panír. Bő for-
ró olajban kezdjük a sütést, majd 1 perc elteltével csökkentsük közepesre a hőmérsékletet. Időnként 
megforgatva süssük. Kiszedve csepegtessük le róla a felesleges zsiradékot. Tálaljuk krumplipürével.

Pünkösd ételei

Töltött karalábé
Hozzávalók: 8 db karalábé, 25 dkg darált hús, só, bors, 

3 – 4 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál pirospaprika, 1 csokor 
petrezselyem, 1 db tojás, 1 fej hagyma, 1 db kisebb sárgarépa, 
2 evőkanál olaj, 20 dkg rizs.

A töltelékhez mindent jó alaposan összekeverünk és 
megtöltünk vele 8 kivájt karalábét. Egy tepsibe tesszük őket 
és annyi vizet öntünk alá, hogy még a tölteléket ne érje el. 

lefedve 180 fokon bő 1 óra alatt készre pároljuk.
Olajon, vagy zsíron üvegesre pároljuk a vöröshagymát, rátesszük a 8 karalábéból kivájt gombó-

cokat, majd sózzuk, borsozzuk, hozzászórjuk a petrezselymet és a párolás után felöntjük a sütésből 
megmaradt vízzel. Ha megpuhult, hozzáöntjük a tejjel készült rántást. Össze főzzük és tálaláskor erre 
a főzelékre ültetjük a karalábékat. Köretnek párolt rizst adunk hozzá.
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Töltött paprika
Hozzávalók: 4 evőkanál olaj, 4 evőkanál liszt, 1 teáskanál piros-

paprika, só, 20 dkg sűrített paradicsompüré, 2 ág zellerzöld, bors, 
cukor, 1 db vöröshagyma, olaj, 2 gerezd fokhagyma, 50 dkg darált 
hús, 10 dkg rizs, 1 db tojás, 1 teáskanál pirospaprika, 1 teáskanál 
bors, 10 db tölteni való paprika. 

Elkészítése: Egy nagyobb űrtartalmú, 5-6 literes rozsdamentes, 
vastagabb aljú edényben az olajból és lisztből zsemleszínű rántást 
készítünk. Félrehúzzuk, megszórjuk pirospaprikával, és felengedjük 

1,5 liter hideg vízzel. Megsózzuk, és megkeverjük, hogy a letapadt rántás feloldódjon, ne csomósodjon.
Belekanalazzuk a paradicsompürét, hozzáadjuk a zellerzöldet, majd sózzuk, borsozzuk. Forrásig 

kevergetjük a mártást, majd amikor felforrt, takarékra állítjuk (enyhe forrásnál rakosgatjuk majd bele 
a megtöltött paprikákat.)

A töltelékhez a felaprított hagymát kevés olajon megdinszteljük a fokhagymával együtt. A darált 
húst egy nagyobb tálban összekeverjük a félig megpárolt rizzsel (1:1 rizs-víz arányban), a tojással, 
valamint a fűszerekkel. Az így kapott masszát a kicsumázott, ereitől megtisztított paprikákba töltjük. 
Ha marad a töltelékből, vizes kézzel közepes gombócokat formázunk belőle, és ezeket is az éppen csak 
gyöngyöző mártásba rakjuk, mert erős forrásnál a gombócok széteshetnek.

Az újraforrástól számított 50 perc alatt az ételt fedő alatt, lassú főzéssel készre főzzük. Közben, ha 
még szükséges, sóval ízesítünk. A paprikákat kivesszük, cukrot csak most adunk hozzá ízlés szerinti 
mennyiségben. Ha korábban tennénk bele, leégne a mártás. 2 percig forraljuk. A mártást átszűrjük, és 
visszatesszük a paprikákat. Sós vízben főtt burgonyával tálaljuk.

Gyümölcsös pite
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 12 dkg porcukor, 1 cso-

mag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 25 dkg margarin, 2 tojás, 
1 dl tejföl csipet só. A töltelékhez: meggy, cseresznye, szilva, kris-
tálycukor, őrölt fahéj. A tetejére: 1 tojás. 

Elkészítése: A lisztet összekeverjük a sütőporral, a vaníliás 
cukorral, a porcukorral, csipet sóval. Majd hozzáadjuk a marga-
rint, amellyel összemorzsoljuk. Végül hozzáadjuk a tojásokat és 
annyi tejfölt, amennyit felvesz.

Két lapot nyújtunk a tésztából. Az egyik lapot lisztezett tepsibe rakjuk, megkenjük lekvárral. Rá-
szórjuk az előkészített gyümölcsöket, meghintjük kristálycukorral és őrölt fahéjjal, majd befedjük a 
másik lappal, aminek az egyik oldalát szintén megkenjük lekvárral, így jobban tapad.

A tetejét megkenjük a felvert tojással, megszurkáljuk villával, és előmelegített sütőben készre süt-
jük. Tálaláskor megszórjuk porcukorral.

Péter és Pál napja ételei

Lebbencsleves
Hozzávalók: füstölt szalonna, 1 tojásból gyúrt, vékonyra kinyújtott, a pász-

kához hasonló, darabokra tört száraz tészta, víz, vöröshagyma, zöldpaprika, 
két-három jól megmosott zellerlevél, 2 közepes krumpli. 

Elkészítése: 5 dkg füstölt szalonnát kis kockákra vágjuk és kisütjük, a te-
pertőt kiszedjük, a zsírján megpirítunk 1 tojásból gyúrt, vékonyra kinyújtott,
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a pászkához hasonló, darabokra tört száraz tésztát. Felöntötjük másfél liter vízzel. Egy közepes nagyságú 
vöröshagymával, zöldpaprikával és két-három jól megmosott zellerlevéllel ízesítjük. Közben megtisz-
títunk 2 közepes krumplit, és a tepertővel együtt apróra vágva beletesszük. Ha kell, még megsózzuk.

Paprikás krumpli
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 4 teáskanál pirospaprika, 2 fej 

vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, füstölt kolbász, só, bors, 
víz, olaj, vagy zsír.

Elkészítése: A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, majd az 
olajon üvegesre pirítjuk. A tűzről lehúzva hozzáadjuk az őrölt 
pirospaprikát, majd elkeverjük vele. Beletesszük a feldarabolt 
kolbászt és az apróra vágott fokhagymát, és felöntjük vízzel.

A megpucolt és felkockázott krumplit is hozzáadjuk, és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Megsóz-
zuk, megborsozzuk és ételízesítővel fűszerezzük. Felforraljuk, majd lassú tűzön kb. 20-30 percig főzzük. 
Ezután hozzáadjuk a feldarabolt virslit, és még kb. 5 percig főzzük. Tejföllel a tetején tálaljuk.

Márton napi ételek

Ludaskása
Hozzávalók: 35 dkg rizs, 1kg libaaprólék, 1 mokkáska-

nál őrölt bors, 1 nagyobb csokor petrezselyemzöld, 5 dkg 
libazsír, 1 nagy petrezselyemgyökér, 1 nagyobb sárgarépa, 1 
kisebb fej vöröshagyma, néhány szem bors, ízlés szerint só.

Elkészítése: A kicsire darabolt libaaprólékot (szár-
nyakat, szívet, zúzát, bőrtelen nyakat) annyi sós vízben, 
amennyi épp ellepi, főni tesszük, hozzáadjuk a borsot.

A hagymát és a gyökérzöldségeket megtisztítjuk, kis kockákra vágjuk, és a félig főtt húshoz adjuk. 
Amikor megfőttek, a rizst a felhevített zsírban megforgatjuk, és az aprólék levével fölengedve, letakar-
va puhára pároljuk (ha a lé nem elég, húslevessel, vagy felforralt sós vízzel pótoljuk).

A petrezselyemzöldet finomra aprítjuk. Tálalás előtt összekeverjük a rizst a hússal és a zöldségekkel 
(a hagymát és borsszemeket eltávolítjuk), belekeverjük az őrölt borsot és a petrezselyemzöldet. Tála-
láskor a tálon megszórhatjuk forró libatöpörtyűvel; vagy tehetünk rá frissen sült libamájszeleteket.

Töltött libanyak
Hozzávalók: 1 db liba nyakbőr, a liba mája, 1 db zsemle, kb. 

1 deci tej, 1 tojás, kb. 10 deka gomba, 1 kisebb fej lilahagyma, 
1 deci fehérbor, só, bors, vágott petrezslyemzöld, majoránna.

Elkészítése: Az előkészített a libanyakat megtisztítjuk, a 
zsemléket félbevágva megpirítjuk. Ebből az egyiket felkoc-
kázzuk, és libazsíron megpirítjuk. Egy edénybe öntünk bő 

fél deci tejet, rálocsoljuk, és időnként a zsemlekockákat átforgatjuk. Közben újabb kis adag libazsírt 
hevítünk, amelyen egy kisebb fej lilahagymát enyhén megpirítunk, majd hozzá adjuk a felaprított 
gombát. Borsozzuk, hozzáadjuk az egy deci fehérbort is, így együtt felforraljuk, majd hozzáadjuk a 
nagyobb darabokra vágott libamájat  és épp csak megpirítjuk a külsejét.
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Amint kissé kihűlt mindent összekeverünk egy tojással, a frissen vágott petrezselyemzölddel és ma-
joránnával, fűszerezzük, sózunk. A libanyak vékonyabbik, fej felőli végét bevarrjuk, és a masszával jó 
feszesre töltjük, majd a másik végét is bevarrjuk. Egy serpenyőben fél diónyi libazsíron a nyakat min-
den oldalán megpirítjuk, tepsibe tesszük és sütőben fél óra alatt fedetlenül megsütjük. Kihűlés után 
lehet csak szeletelni. Kiváló előétel, vagy önálló második fogásként rizzsel tálalandó.

Libapecsenye
Hozzávalók: 2 libacomb, 4 ág friss kakukkfű, só, őrölt bors, 4 db 

alma, méz, 60 dkg burgonya, 2 fej vöröshagyma, vaj, őrölt szere-
csendió.

Elkészítése: A libacombokat bedörzsöljük a száráról lemorzsolt 
kakukkfű levelekkel, majd sózzuk, borsozzuk minden oldalán. 190 
fokra előmelegített sütőbe rakjuk és kb. egy óra alatt aranybarnára, 
ropogósra sütjük. (A sütési idő nagyban függ a combok méretétől, 

érdemes félidőben ellenőrizni.) Félidőben egy másik sütőedényben tesszük a combok mellé a negye-
delt almákat, amelyeket kevés mézzel megcsurgatunk.

Amíg a liba és az alma sül, elkészítjük a hagymás törtburgonyát. A krumplit meghámozzuk, fel-
kockázzuk, majd lobogó sós vízben puhára főzzük. A hagymát apróra vágjuk, majd bő vajon meg-
dinszteljük. A megfőtt leszűrt burgonyához hozzáadjuk a vajas hagymát, majd krumplinyomóval jól 
összetörjük. Őrölt szerecsendióval fűszerezhetjük, sóval, borssal ízesítjük.

A megsült libacombokat elfelezzük, majd tálaljuk a mézes sült almával és a hagymás tört burgo-
nyával körítve.

András nap disznótoros ételei

A disznóvágás, vagy disznótor a háznál nevelt sertés hagyo-
mányos levágását, feldolgozását, és az ezt követő hagyományos 
disznótoros vacsorát (hurka, kolbász, töltött káposzta) jelöli. 
Nagyszüleink idejében a disznóvágással biztosította a család az 
egész éves hús-, és zsiradékkészletét füstölt húsok, kolbászok, 
tepertő, illetve zsír formájában. Minden ki volt találva, minden-
nek meg volt a maga ideje! A disznók hízlalásának befejezését 
a hideg téli időszakra időzítették, ugyanis a romlékony hús fel-
dolgozása ilyenkor volt a legegyszerűbb. A disznóvágások disz-
nóölő Szent András napjától (november 30) kezdődtek és egészen februárig tartottak, mert a hideg miatt 
a húsok tartósításának is ez volt a legideálisabb időszaka.

Számos népi hagyomány is kapcsolódott a disznóvágáshoz. Például kedden, pénteken és vasárnap 
nem tartottak disznóvágást, csakúgy, mint újholdkor sem, mivel úgy tartották, hogy megromlik a hús, 
ha ekkor vágják le a disznót. Ha december 29-én történt meg a disznótor, akkor a sertés zsírjából el-
tettek, és gyógyításra használták fel – ez volt a tamásháj. Perzselés idején a várandós asszonyok nem 
mentek a közelbe, mert ilyenkor szőrös gyermek születésével riogatták őket.

A hentesmunkát egyszerű falusi emberek végezték. Nem tanulták a 
mesterséget, csak eltanulták egymástól. Minden disznóölésnek ugyanaz 
volt a forgatókönyve. Nagy hozzáértést igénylő, nehéz, de igazi családi 
ünnep és társas munka volt. A disznó leszúrásától a vacsoráig minden-
kinek, férfiaknak és nőknek egyaránt megvolt a maga feladata. 

9 óra körül volt a reggeli. Ez rendszerint hagymás vér, borssal és 
majoránnával ízesített sült vér volt, savanyúsággal és kenyérrel. Déli 1–2 
óra körül készült el a lesi pecsenye, ami sült húsból és pirított savanyú 
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káposztából állt, ez volt az ebéd. Ehhez is kenyeret ettek. A szatmári Tiszaháton és Erdőháton ennek a 
neve toroskáposzta, ami a rokonoknak, szomszédoknak szánt kóstoló elmaradhatatlan része is volt.

Estére elkészült a friss orjából az orjaleves. (Az orja a disznó nyakából és hátgerincéből való velős 
csontos hús.) amit vacsorára tálaltak fel a sült hurkával és kolbásszal, és a délről megmaradt lesivel. 
Rendszerint volt kalács is: szilvalekváros és túrós kalács. Ezt mindig az előző nap sütötték. A disznósá-
gokon kívül bőven fogyott a szilvapálinka és a bor is.

A disznónak minden porcikáját felhasználták. A fejből és más bő-
rös zsíros húsokból – amelyet jól megfőztek, borssal, fokhagymával 
sóval jól megfűszereztek –, a megtisztított gyomorba (bendőbe) töl-
tötték a disznósajtot. A húsok jelentős részét még frissen megették 
a karácsonyi ünnepek alatt és környékén. 

A gömböcöt, disznósajtot, kolbászt nyomban megfüstölték. A 
sonkákat, csülköket, szalonnát besózták és egy ideig érlelték, majd 
a szabad kéménybe felakasztották, és ott megfüstölték. Sok helyen 

meleg időben még nyáron is itt tartották, a jó huzatos, hűvös helyen. Fogyasztásig itt tárolták a gömböc-
öt és a sajtot is. Ott, ahol már nem volt szabad kémény, a szalonnát és a még meglévő sonkákat nyáron 
szalonnás ládában tárolták. A sonkából egyet a húsvéti ünnepekre főztek meg és akkor fogyasztották, a 
többit folyamatosan használták fel.

A disznótor után friss húst csak akkor ettek, ha szükségből levágtak egy-egy tyúkocskát, vagy ka-
kast. Egyébként a disznóvágáskor sózott és füstölt disznóhús jelentette a húsételt a parasztok számára.

Disznóvágás Vámosatyán az 1960-as években

„A mondás úgy tartja, a nő az otthonteremtő, a férfi a gazdaember, az erő a családban. A gazdák 
télen a disznóvágások idején nagy szakértelemmel dolgozták fel a már levágásra „érett” hízókat. Az 
apák a bölléreskedés tudományát a fiaiknak adták tovább, a hízók feldolgozásának értéke, komolysá-
ga abban rejlett, hogy az ekkor elkészült finomságok, élelmek hónapokon át a sütések-főzések jelentős 
alapanyagát biztosították.

A hízó levágása, a perzselése, a mosása, tisztítása, a szakszerű felbontása, a darabolása, a sózás, a 
sózott húsok forgatása, a füstölés,...mindehhez férfierőre volt szükség. Volt azért bőven a ház asszo-
nyainak is tennivalója ilyenkor. Fontos volt, hogy a sokféle finomságból a füstölt sonka és a kolbász 
a húsvéti ünnepekre is ízletes étek maradjon, hogy a füstölt szalonna a nyári szalonnasütések idejére 
is élvezhető legyen, hogy a kisült zsír az új disznóvágásig finom maradjon (hol, hogyan miben tárol-
ják?)....., ezekhez bizony nagy szakértelem kellett.”48

48 Bittner Erzsébet: im. https://irasaim4.webnode.hu/blog/ Letöltve: 2021. 01. 14.).
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11.
Paraszti lakodalmak ételei a 18.-19. században.

A 1700-as évek előtt is, de még az 1800-as években is gyakori volt a falvakban a hosszú, több napon 
keresztül tartó lakodalom, de a szerényebbnek számító egynapos menyegzőkön is bőséges volt az étel kí-
nálat a vendégek számára. A vőfélyek a főétkezéseket úgynevezett lakomarendező versekkel vezették be.

A menüsor egy szerényebb esküvőn is pazarnak volt mondható. A paraszti lakodalmak első fogása 
rendszerint húsleves volt, azt követte a levesben főtt hús, gyakran torma-, hagyma-, vagy rozmaring-
mártással, amit a harmadik fogás, a káposztával kísért disznóhús, húsos káposzta, vagy töltött káposzta 
követett sült kolbásszal és hurkával. Ez után az egyébként sem könnyű ételsorozat után húsos kása, 
főtt disznófej, vagy becsinált került az asztalra, majd a pecsenye következett. A pecsenyét a módosabb 
parasztok többféle húsból, kakasból, tyúkból, borjúból és sertésből készítették, amit káposztával, gyü-
mölcsbefőttekkel és kaláccsal fogyasztottak. A 19. század elején már a gulyásos hús, a pörkölt, a paprikás 
és a paradicsommártás is megjelent a paraszti lakodalmak menüsorában.

Az édes ételek a lakoma végén kaptak helyet, egyet kivéve: ugyan az édes kása tálalása sokáig meg-
előzte a pecsenyét, végül, mint záró akkord került az asztalra, a kalács, a rétes, a béles, a lepény és a 
fánk mellett. A 19. századtól a kuglóf is, mint utolsó fogás dukált a lakodalmakban, a Dunántúlon pedig 
némely helyeken már kávét is főztek a kitüntetett vendégek számára, ami akkoriban egyfajta úri muri 
és a jómód jele volt. Mivel a kásaevés a lakoma zárását jelentette, a kásapénz is innen eredeztethető: a 
vendéglátó gazdasszony körbejárta a vendégséget és igyekezett összegyűjteni némi pénzt a fáradozása-
iért cserébe.

Marhahúsleves
Hozzávalók: csontos marhalábszár, sárgarépa, levestész-

ta, fehérrépa, zellerzöld, fokhagyma, vöröshagyma, papri-
ka, paradicsom, szemes bors, só, petrezselyem zöldje. 

Elkészítése: A húst alaposan megmosták, a répákat a töb-
bi zöldséggel együtt megpucolták és nagyjából egyforma da-

rabokra vágták. A húsos csontot egy nagy fazékba tették és feltöltötték hideg vízzel, hogy ellepje.
Főzni kezdték, közben a habot leszedték róla. Fél óra múlva hozzá adták a vöröshagymát, a fok-

hagymát, a borsot, majd megsózták. Lassú tűzön, fedő nélkül főzték még körülbelül fél órát. Ezt kö-
vetően beletették a zöldségeket. Továbbra is fedő nélkül főzték addig, amíg minden puha nem lett. A 
zsiradékot a leves tetejéről leszedték. Csak a vége felé adták hozzá a petrezselymet és a zellerzöldet. 
A főzési idő legalább három óra volt, de ez a marha korától függően ez változott. Ha már könnyen 
beleszalad a húsos részbe egy éles kés, biztosan megfőtt. A kész levest leszűrték, majd a zöldségekkel 
és a kifőtt tésztával tálalták.

F őtt marhahús a levesből, tormamártással 
Hozzávalók a tormamártáshoz: tormagyökér, tejföl, ecet, só, cukor, zsír 

és liszt. A főtt marhahúst felszeletelték és tormamártással, vagy rozma-
ringmártással tálalták. 

A tormamártás elkészítése: A tormát megtisztították, megmosták, fi-
nom reszelőn lereszelték, és lapos tálcán szétterítették, majd néhány percig 
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gőz fölé tartották, hogy a csípősségéből veszítsen. A torma reszelése csak a szabad levegőn volt lehet-
séges, mert zárt térben elviselhetetlenül csípte a szemet. A zsírból és lisztből fehér rántást készítettek 
és marhahúslevessel fölengedték, simára keverték, összeforralták és megsózták. Hozzáadták a tormát, 
ezzel is jól összefőzték, ecettel, cukorral ízesítették, hozzáadták a tejfölt, és még egyszer felforralták. A 
levesben főtt és felszeletelt marhahús finom kísérője volt.

Rozmaringmártás
Hozzávalók: friss rozmaringszálak, tejföl, húsleves, ecet, 

zsír, liszt, só. 
Elkészítése: zsírból és lisztből rántást készítettek, amit 

húslevessel engedtek fel. Belerakták a megmosott rozmaring 
ágacskákat, majd addig forralták, amíg a rozmaring aromá-
ja megfűszerezte a mártást. Ezután a mártást leszűrték, só-
val, ecettel utána ízesítették.

Káposzta disznóhússal
Hozzávalók: kockára vágott sertéshús, csíkokra 

vágott, tisztított fehérkáposzta, víz, finomra aprított 
hagyma, zsír, őrölt fekete bors, ízlés szerint só.

Elkészítés: A káposztafejet nyolc részre darabolták, 
a torzsáját eltávolították, a többit csíkokra vágták, 
megmosták, és jól lecsepegtették. A zsírt lábosban 
felforrósíották, és a húskockákat minden oldalukon 
elősütötték benne. Ezután a húst kivették, félretették, 
és az apróra vágott hagymát megpirították a zsírban. 
A káposztacsíkokat is beletették, és folyamatosan keverve néhány percig párolták, amíg összeesett. 
Ekkor hozzáadták a félretett húst, sóval és borssal fűszerezték, majd vízzel felöntötték és az egészet 
gyenge tűzön fedő alatt addig főzték, amíg a hús megpuhult, borssal még utána ízesítették, és melegen 
tálalták. Kenyeret ettek hozzá. Télen mindezt savanyított káposztával készítették.

Húsos kása rizsből, baromfival
Hozzávalók: csirke vastag húsok, vöröshagyma, 

őrölt bors, só, zsír, rizs. 
Elkészítése: A hagymát tisztítás után kockára 

vágták, a rizst megmosták. A hagymát zsíron sóval 
megdinsztelték, majd rárakták a csirkehúsokat és fe-
héredésig dinsztelték. Megszórták őrölt borssal, ösz-
szekeverték, és annyi vízzel öntötték fel, hogy ellepje. 
Lassú tűzön főzték, majd amikor félig megfőtt, bele-
szórták a rizst, hozzáöntötték a vizet, sóval ízesítették. 
Addig főzték, amíg a rizs megpuhult, majd lefedve áll-
ni hagyták, hogy a rizs megdagadjon és pörgős legyen.
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Becsinált, savanyú – (baromfival)
Hozzávalók: csirkeaprólék, zsír, leveszöldség, vöröshagyma, 

fokhagyma, zöldborsó, babérlevél, tárkony, petrezselyem, tejföl, 
cukor, őrölt bors, só, tojás, liszt, ecet.

Elkészítése: Apróra vágták a csirkét. Megszórták sóval, bors-
sal és tárkonnyal, majd megpirították egy fazékban egy kis fel-
forrósított zsíron. A húst kivették és a visszamaradt zsiradékon 
megpirították a felaprított hagymát, a babérlevéllel. Ezután visz-

szatették a húst az edénybe, hozzá adták a leveszöldséget. Felöntötték vízzel, és addig főzték, amíg 
minden hozzávaló megpuhult. Csomómentesre kevertek hideg vízben finom lisztet, majd hozzáadták 
a tejfölhöz, és a levesbe vegyítették. Felforralták, és hozzáadták az ecetet, jól elkeverték. hogy örvény 
keletkezzen benne, és egymás után beleütötték a tojásokat. Ezután már nem kavarták, a tojások 2-3 
perc alatt megfőttek.

F őtt disznófej tormával
A sertésfejeket bő, sós vízben tették oda főni úgy, hogy a víz teljesen 

ellepje. 2 óra hosszat főzték. Egy nagyobb fateknőbe kivették, és lefej-
tették a csontjáról a húst. Míg főtt a fej, megpucolták a fokhagymát és 
kevés borssal és az ízlés szerinti sóval összezúzták. Mikor a hús kihűlt, 
rákenték a fokhagymás masszát, szépen elosztva a húson. Hideg helyre 
tették. Jól lehűtve reszelt tormával és kenyérrel fogyasztották.

Édes köleskása
Hozzávalók: köles, alma (vagy más gyümölcs, esetleg lek-

vár), mazsola, mák, cukor (ízlés szerint), tej, fahéj. 
Elkészítése: Az édes köleskása elkészítéséhez feltették a kö-

lest főni tejben. Ha már majdnem készen volt, a köleshez ke-
verték a fahéjat, a cukrot, a mákot és a mazsolát. Puhára főz-
ték kölest, majd hozzá adták a reszelt almát.

Pecsenye
Elkészítése: A húst cseréptálba, vagy fateknőbe tették, a fokhagy-

mából, olajból álló, sóval ízesített páclét ráöntötték és egész éjsza-
kára hűvös helyen állni hagyták.

Reggel a húst kiemelték a pácléből, és tepsibe, vagy nagyobb 
lábasokba tették. Hozzáadták a vöröshagymát, a páclét és zsírt. 
Lefedve a sütőbe, vagy kemencébe tették, és 2-3 óra alatt puhára 
párolták. Kivették a sütőből, és még 20 percig sütötték, hogy a hús 
teteje megpiruljon. A húst kiemelték a tepsiből, és vékonyan tálra 
szeletelték. Melegen, vagy hidegen kenyérrel fogyasztották.
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Lakodalmi szokások és ételek Vámosatyán

A Magyar Néprajzi Lexikon szerint ismertek például a vőfély, násznagy, menyasszonytánc, vagy 
olyan kifejezések, mint a háztűznéző vagy a kelengye, vagy a bekötik a fejét, pártában marad stb. De 
olyanokat is fel tudunk sorolni, amelyeket már viszonylag régi szokásként tartunk számon, holott pon-
tosan tudjuk, hogy nem is olyan régiek. Például az eljegyzés, a jegyajándék kapcsán mindenki rögtön a 
jegygyűrűre, a karikagyűrűre gondol – tudjuk, hogy csak a vagyonosabbak között kezdett a 19. századtól 
terjedni – előtte jegykendő, ing vagy más ruhanemű volt. Ma a menyasszony szebbnél szebb fehér ruhá-
ban áll az oltár (lelkész) és/vagy az anyakönyvvezető elé.

Sok tréfálkozás is történik egy-egy lakodalomkor: A menyasszony arcát bekötik, kötőjét (kötényét) 
kitartják és amíg pénzt nem tesznek bele, addig nem mutatják meg a menyasszonyt. Vagy a zenészek 
nem játszanak a hőrészeseknek49, hiába kérik őket, csak ha fizetnek. Különböző tréfás ellenkezéseket is 
csináltak velük: csípős paprikát szórtak a tűzre, dörömböltek az ajtón, csörömpöltek – hogy a hőrésze-
sek menjenek már haza. A lakodalom előtt tréfásan alkudoztak, hogy mutassák meg a lányt. Ezeknek 
különböző változatai itt-ott még ma is fellelhetők.

A pohárból történő ivás csak az 1920-as, 1930-as évektől vált általánossá, addig a feliratos butellák, 
vagy az emberalakos pálinkás korsók, butykoskorsók, boros kancsók voltak állandó elemei a lakodalom-
nak. 

Vannak vidékenként eltérő, regionális szokások, ilyen a hérész vagy hőrész, ezt több helyen kárlátó 
néven ismerik, de a kettő nem mindig azonos (lehetett külön hőrész és kárlátó is). Ez a kárlátó elnevezés 
világít rá a szokás eredetére, amikor a lakodalom másnapján a leány rokonai látogatóba mentek az ifjú 
párhoz, a vőlegényes házhoz, hogy megnézzék, hogy „érte-e kár az új asszonyt”. Igazából ez egy ürügy-
gyé vált szokás arra, hogy a lakodalmi mulatozás, tréfálkozás folytatódjon, például amikor nem engedték 
be a vendégeket, csak ha valamit teljesítettek, legtöbbször fizettek, vagy három letakart személyt állítot-
tak ki, hogy megismerik-e a lányukat. Egykor mindez abból is adódott, hogy a két család külön-külön 
odahaza tartotta a lakodalmat (külön a lányos háznál, külön a vőlegényes háznál). A nászajándék ma is 
ismert, azt a lakodalom előtti pénteken viszik el. A tréfás szokások az egész lakodalom alatt és után is 
sokszor pajzán hangulatban zajlottak. 

Szabó Ferenc a vámosatyai esküvői szokásokról50: A lakodalmakat leginkább advent előtt és far-
sangban szokták tartani. A lakodalmi szokások ma is olyanok, mint a régebbi időben. Ezelőtt 20 évvel 
(1918) hagyták el a kézfogót, melyet ma minden mulatság nélkül, legszűkebb családi körben gyűrűvel 
való eljegyzés vagy gyűrűváltás helyettesít. Mielőtt a kézfogót megtartották volna, az udvarló há-
zassági szándékát, lehetőleg vasárnap este tudtul adta a leány szüleinek, megkérve azoktól leányuk 
kezét. Ha azok beleegyezésüket adták, azután kedden, vagy szerdán a vőlegény édesanyja is elment 
a lányos házhoz, megkérni fia számára a lányt, bíztatva a lányt is, hogy milyen jó helye lesz náluk. 
Ő meg második édesanyja lesz. A leendő anyós által való megkérést mindig megkövetelték. Csütör-
tökön este azután a vőlegény is elküldte a lányos házhoz leánykérőjét, aki szellemes beszédes ember 
volt, hogy a lányt a szülőktől megkérje. Ha a szülők igent mondtak, megkérdezte a leánytól tréfásan: 
„Tudsz-e húgom szőni, fonni, mert az én öcsém inge, gatyája rongyos és szüksége volna egy ilyen fehér-
cselédre?” A lány erre bátran felelte: „Tudok bizony!” – és felmutatott egy szedett kendőt51. Aztán így 
folytatták tovább a tréfálkozást és a leánykérő fáradozása jutalmául és jel gyanánt egy kendőt kért, 
hogy felmutathassa a vőlegény házánál, miszerint fáradsága nem volt hiábavaló. A lánykérő egy szép 
kendőt kapott s azonkívül megvendégelték enni- és innivalóval. Ez aztán sokszor hosszú ideig tar-
tott, mely idő alatt a vőlegény sokszor a hidegben, többi pajtásai incselkedése közben az utcán, szülei 

49 Így nevezik a tiszai vidékeken a násznép azon ifjabb tagjait, kik lakodalom után a volt vendégeket zeneszóval és táncolva 
bejárják, s magukat megvendégeltetik, ez a neve ezen mulatságnak is, mint a lakodalom folytatása. Szatmárban és Beregben 
hőrész a neve.
50 Szabó Ferenc igazgató-tanító által 1938-ban Vámosatyáról írt monográfiájának a III. (Népélet) fejezetében olvashatunk az atyai 
népszokásokról. A monográfia megtalálható Vámosatya község önkormányzatánál.
51 Szedett csíkos, szedett kendő: mintás szövés; a szálak kihagyásával olyanformán szövik, hogy belőle valami virágdísz alakuljon 
ki a vásznon.
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pedig odahaza szívszorongva várakoztak a leánykérő visszajövetelére. Ha azután a lányos háztól az 
visszatért és meglátták a zsebéből kicsüngő „jel” képpen kapott kendő szépen kikötött rojtját, melyet 
kihúzott a zsebéből, mint jelt, örömmel tapasztalták, hogy fáradozása csakugyan eredményes volt. A 
lánykérőt aztán a vőlegény házánál ismét megvendégelték.

Ennek a hétnek a szombat estéjén volt azután a kézfogó, mely nagy vacsorával és táncmulatsággal 
volt egybekötve. Erre a vacsorára a menyasszony vőfélye a vőlegény és a menyasszony rokonait, szom-
szédjait, jóbarátait meghívta. A meghívottak a vacsorához szükséges ennivalót: egy tyúkot, egy fél kiló 
rizst, 1-1 tál lisztet, 1-2 pár tojást, két fej káposztát, ajándékképpen gyönyörű szőttesekben vitték el a 
lányos házhoz.

Amikor a vendégek már beültek a vacsorához, a vőfély tréfálkozás közben a menyasszony nyoszo-
lyó lányai52 közül egyet-kettőt bevezetett, megkérdezve a vőlegényt, hogy elfogadja-e ezeket párjának. 
A vőlegény tiltakozva válaszolt, hogy csak vendégképpen fogadja el az illetőt. Azután egy fogatlan 
vénasszonyjött be sántítva, mint a nagyon várt életpár, de a vőlegény őt sem fogadta el. Végre aztán 
bevezették a és nagy örvendezéssel fogadták az igazi menyasszonyt és beültették a vőlegény mellé. 
Ekkor a vőlegény édesanyja fia üres tányérjára kitette a színes szalaggal, téli időben rozmaringgal 
feldíszített szív alakú jegyet, melybe 10-20 koronás papírpénz volt betéve. A menyasszonynak is hason-
lóan elkészített jegye volt, melybe egy-két, esetleg selyemből készült fejkendő volt betéve. Azután a vő-
legény és a menyasszony felváltva kezet fogtak, miközben az összefogott kezük alatt a lánykérő, most 
már násznagy, kicserélte jegyeiket, és szíves szóval felköszöntötte a jegyespárt. Ezután megkezdődött 
a vacsora, mely csigalevesből, főtt húsból (sertés és tyúkhús), töltöttkáposztából, pecsenyéből, apró sü-
teményekből, leginkább kürtősfánkból állott, az ételt bőségesen öntözve jó savanykás kaszonyi borral. 

Kürtősfánk
Hozzávalók: finomliszt, élesztő, só, cukor, tojás, tej, zsír, 

olaj.
Elkészítés: A lisztet kimérték, hozzáadták a sót, és elke-

verték. A tejet meglangyosították és a zsírt megolvasztották. 
Az élesztőt egy kis tálban összekeverték a cukorral, amíg 
meg nem folyósodott, majd a tejhez öntötték és elkeverték. 
A tejet a liszthez adták és a tésztát kidolgozták. Ezek után 

hozzáadták az olajat, és azzal is alaposan átdolgozták. A kész tésztát tálba fektették és tiszta konyha-
ruhával lefedték, és meleg helyen legalább 1 órát hagyták kelni.

Az előkészített, kb. 20 cm nagyságura vágott közepes kukorica szárakat olajjal finoman átkenték. 
Egy nagyobb tálcára kristálycukrot borítottak és elegyengették. A megkelt tésztát finoman lisztezett 
deszkára borították, majd kinyújtották, és késsel ujjnyi csíkokra vágták. A csíkokat – félcsíknyi szü-
neteket hagyva az előkészített kukoricaszárra tekerték. A kész hengereket a cukros tálcára fektették, s 
mint egy sodrófát, alaposan végig görgették. A görgetéssel a tésztacsíkok összeolvadtak, a cukor a tész-
tába tapadt. Ezután a hengereket tepsibe fektették, majd sütőben, vagy kemencében időnkét fogatva 
addig sütötték, amíg a cukorréteg kellő mértékben meg nem színesedett.

„Vacsora után az öregek poharazgattak, a fiatalok pedig cigányzene mellett táncra perdültek. Ké-
sőbb pedig a fürgébb öregek is a táncolók közé vegyültek. A kézfogó hajnali 2 óráig tartott. Azután 
mindenki hazament, botránkozást nem okozva ébredtek a vasárnapra.

Vasárnap délelőtt a jegyespár a menyasszony édesapjával s a násznaggyal Barabásba ment az anya-
könyvvezetőhöz és feladták a házassági hirdetést. Ettől az időtől számított három hétre tartották meg 

52 A nyoszolyólány, máshol koszorúslány: a házasságkötés szokáskörének leány tisztségviselője. A lakodalom nagyságától füg-
gően több rokon, illetve jóbarát leány is szokott e minőségben szerepelni. Az elnevezés a nászolólány szóból ered. Fő feladata a 
menyasszony körüli testőri, kísérői teendők elvégzése. Bővebben: Filep Antal: Szokásleírások a 18. és 19. századból (Népi Kultúra 
– Népi Társadalom, 1971).
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aztán a lakodalmat. Híres lánykérők voltak községünkben a zamatos beszédű, bíróviselt53 Szász Fe-
renc és L. Nagy Imre (aki 1938-ban még élt). A leggyakrabban őket hívták násznagyokul, lánykérőkül.

A kézfogó után a vőlegény és a menyasszony hozzátartozói a jegyespárral vásárolni mentek a meny-
asszony részére, mely a mai napig is így történik s a vőlegény erszényéből telik ki aszerint, hogy milyen 
módos. Vásárolni szoktak egy sötét színű szövet ruhára és egy menyasszonyi ruhára való fehér kelmét, 
egy pár cipőt és harisnyát, egy fekete ternó54 és selyem kendőt, egy felső kabátot, régebben pedig egy 
nagyobb sál-kendőt és menyasszonyi fátyolt, melynek árát régebben a nyoszolyó lányok a magukéból 
pótolták össze. A menyasszony csak egy ingre való anyagot vásárolt és csináltatott meg, melyet a lako-
dalom előtti nap estéjén küldtek el a vőlegénynek.

Még ezelőtt 20-22 évvel (az első világháború utolsó évei- SZJJ) a lakodalom, melynek száma az 
1926-36. évek alatt évenként 10, 8, a hét kedd vagy csütörtök napján volt megtartva. Ma azonban, 
minthogy a kézfogót nem tartják és részben a menyasszony részéről a násznépnek a régi kézfogóknál 
szokásos megvendégelése is elmarad, majdnem mindig szombati napon történik, melyre a vőlegény 
nagy- és a menyasszony kis-vőfélye csütörtökön a mátkapár rokonait, szomszédait és jóbarátait la-
kodalmi vacsorára vagy pedig lakodalmi mulattságra, táncra, ékes rigmusokkal meghívja. Olykor, ha 
módosak a jegyespárok, és nagy a rokonság és sok a jóbarát, a vőfélyek kötelesek a községben minden 
olyan házat meghívni, „ahonnan füst száll ki”. Ez azt jelenti, hogy a falu minden családja hivatalos a 
lakodalomra. Hívogatás előtt a nyoszolyó lányok a vőfélyek tölgyfa botjait színes és bal mellüket fehér 
szalaggal díszítették fel, ami ma már nem mindig szokásos.55

Hívogatás alkalmával a vőfélyek karjaikon ma is füles kosarat visznek, melybe a meghívottak egy-
két pár tojást szoktak adni a kisvőfély azon csintalan figyelmeztetésére: „Szúrt-é a kokas?” A lakodalom 
előtti napon a vőlegényes háznál kalácsot sütnek, mellyel a délutánra, csigacsinálásra meghívott lányo-
kat és asszonyokat is kínálják, borral téve azt sikamlósabbá. Majd este pedig megtöltik a káposztát.”

Csigatészta készítése
(Néprajzi lexikon). A magyar népi táplálkozásban 

mindig fontos szerepet foglaltak el a levesek, elsősorban 
a húsból készítettek. A húslevesekbe a háziasszonyok 
többféle tojásos, gyúrt tésztát tettek, s az eltelt évtize-
dek során lassan kialakult, hogy melyik levesbe melyik 
tésztaféle a legízletesebb, a leg odaillőbb. A csigatészta 
(más néven lúdgégetészta) volt régen a tésztafélék „ki-

rálynője”, ugyanis nagyon idő- és energiaigényes volt az elkészítése. A fontos életesemények és ünnepek, 
mint a lakodalom, disznótor, keresztelő, karácsony, húsvét, pünkösd étkezéseinek fontos része volt a 
csigatésztás húsleves, amelynek tésztáját sokszor a család nőtagjai összegyűlve már az ünnep előtt egy 
héttel nekiláttak elkészíteni. 

A lakodalmak előtt egy-két héttel „hívogattak csigát csinálni”. A fiatal pár, amikor ellátogatott roko-
naihoz, hogy meghívja őket közelgő esküvőjükre, egyben a háziasszonyt is megkérte arra, hogy jöjjön el 
segédkezni a csigakészítésnél. A meghívást nagy megtisztelésnek vették az asszonyok. Az összejövetele-
ken mindenki hozta saját csigakészítő eszközét a szövőbordából készített csigacsináló bordát és a hegyes 

53 „bíróviselt” 1945 előtt használt melléknév, amit olyan személyre alkalmaztak, aki már volt községi bíró.
54 Háromfonalas kötéssel készült gyapjúszövet.
55 Vőfély a házasságkötés szokáskörének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalomszervezője és gyakorlati munkáinak vezetője. 
A vőfély tisztség betöltése felkészültséget kívánt: tapasztalatot a szervezésben és a vőfélyversek ismeretét, ezért legtöbb pa-
raszti közösségben néhány jó képességű férfi specializálódott e feladatra. Ritkábban a rokonságba tartozó fiatal férfit kértek 
fel a vőfély tisztség betöltésére. Egy lakodalomban több vőfély is lehet, akik közül 1–2 tölt be vezető szerepet, ők a fő vőfélyek 
(amennyiben a lakodalom mindkét családnál nagyszabású, mindkét család hív vőfélyt). A vőfély szolgálatáért természetbeni 
vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kap, esetleg részben a násznép tagjaitól. Tisztségének jelei a ruházatán viselt díszek, vőfélybot, 
feldíszített kulacs. A kis (fiatal) vőfélyek a vőlegény kísérői, testőrei, nevük helyenként: koszorúslegény, nyoszolyólegény. A 
menyasszony kísérői és testőrei a koszorús lányok, vagy más néven nyoszolyó lányok.



104

Vámosatya monográfiája 2.

végű fapálcikát. Az apró kockára vágott vagy csipkedett tésztát elhelyezték a deszkán, bordán, majd a 
pálcika segítségével „csiga, ludgége” alakú tésztává sodorták.

A tészta készítése során az asszonyok sokszor énekeltek, beszélgettek. A fiatal lányoknak különösen 
fontos volt ez az alkalom, ahol csak nők vettek részt, ugyanis itt hallhattak számukra addig még nem 
ismert dolgokat, amelyeknek felnőve hasznát vehették. A munka végeztével pedig megjelentek a férfiak 
muzsikával, borral, így gyakran mulatozással ért véget a tésztakészítés napja.

Megtöltik a káposztát
A vizet egy üstben felforralták, sót és ecetet tettek bele. Amikor 

forrt, belehelyezték a már torzsájától megszabadított káposztát. Elő-
ször pár percig a torzsa felőli részét főzték, majd megfordították, és 
egy erre a célra alkalmas eszközzel (nagy húsvilla) a leveleit levették, 
és hideg vízbe helyezték. Erre azért van szükség, hogy ne (főljön) 
puhuljon tovább a levél. A levelet az ereitől megszabadították, és a 
nagy felsőket három felé, a kisebbeket kettévágták. (Miskolczi Fe-
rencné fotója)

Ez alatt más asszonyok a tölteléket állították össze: A rizst szűrőn 
átmosták, és az összeállító edényben (teknőben) hagyták pihenni. A hagymát, a fokhagymát és a sza-
lonnát apró kockákra vágták. A szalonnát lassú tűzön kiolvasztották, majd a zsírját kanállal rászedték 
a rizsre. A zsiradékban megpárolták a hagymát, és a végén hozzáadták a fokhagymát is. A tűzről levéve 
hozzáadták a pirospaprikát, köménymagot és a borsot. Az egészet még forrón ráöntötték a rizsre. Hoz-
záadták a darált húst, sót és a tojást. Jól összegyúrták, és lehetett is tölteni. A töltötteket szépen körbe 
a szélesebb felével kifelé rakták egy üstbe, vagy nagy fazékba. A közepébe 2-3 kisebbet helyeztek, és így 
rétegezték.

„A lakodalom reggelén a vőfélyek ismét meghívják a vacsorára hivatalosokat, akik éppen úgy visznek 
ajándékokat, mint ahogy az a kézfogókon volt szokásban. Mielőtt a vőlegény házától a menyasszonyért 
indulna a násznép, egy feldíszített fonott kalácsot és egy üveg bort küldenek a menyasszony vőfélye 
által a menyasszony házához, jeléül annak, hogy a násznép nemsokára érkezik. Viszonzásul a meny-
asszony házától is ugyanabban az üvegben bort és kalácsot küldenek. Cigányzene és nótaszó mellett 
azután megindul a menet a vőlegény házától a menyasszonyért., bebocsátást, szállást kérve a meny-
asszony kapujában álló násznagytól, biztosítván őt arról, hogy békés, barátságos szándékkal vannak.

Mikor bemennek, enni- és innivalókkal kínálják meg őket, mely idő alatt nagy segédlettel felöltöz-
tetik a menyasszonyt és verseléssel a vőlegényhez bevezetik. Azután a szomszéd községben (Barabás) 
lévő anyakönyvi hivatalba mennek. Ma már csak egy fogaton, de a múltban 8-10 fogat is ment, illetőleg 
vágtatott nagy ostorpattogás és pisztolydurrogtatás közepette, virtuskodva az egymás elé való behaj-
tásban, mely sokszor feldőléssel végződött. Elindulás előtt a menyasszony mindenik ló díszítésére, a 
fülére egy-egy gyönyörűen szedett kendőt adott, mintegy megmutatva ezáltal a falunak, hogy milyen 
ügyes szövő-fonó lány ő. Ezek a szebbnél szebb kendők, mint ajándékok az anyakönyvvezetőnek, az 
eskető lelkésznek és a kántornak is kijárnak, a násznagy által átadva, aki a nevezetteket a lakoda-
lomra külön meghívja. 

Az anyakönyvvezetőtől visszatérve a templomba mennek. Templomból kijövetelkor a templom aj-
tajában az új párra rizskását vagy búzát szoktak szórni, hogy amilyen sűrűn az hull rájuk, úgy része-
süljenek majd az életben is Isten áldásában. A templomból a menyasszony házához mennek, ahol a 
vendégeket bőséges ebéddel várják, melynek végeztével a fiatalok táncra perdülnek.

Úgy 4-5 óra tájban azután a násznép a vőlegény házához indul, ahol a menyasszonyt a leendő anyós 
csókkal és öleléssel fogadja, lefektetve a ház ajtajában egy seprűt, melyet fürgén felemelni a menyasz-
szony kötelessége, bizonyságul annak, hogy a házas életben szorgalmas és tiszta lesz. 7-8 órára azután 
a meghívott vendégek nyáron a zöld gallyal fedett, ponyvával körülkerített sátorban, téli időben pedig 
a bútoroktól kiürített ház alsó és felső szobájában, evőeszközt is hozva magukkal, gyülekeznek össze.
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Míg a vacsora elkészül, a vőfélyek szellemes, tréfás, ún. mulattató verseléssel szórakoztatják a ven-
dégeket. Közvetlenül a rendkívül ízletes csigaleves feltálalása előtt a násznagyok egyike ékes szóval 
köszönti az ifjú párt, melyet a vendégek helyükről felállva szoktak meghallgatni, „az Isten hallgassa 
meg!” mondással, mintegy áment mondva a násznagy dikciójára56.

Az egyes ételfogásokat külön-külön verseléssel hordják fel a vőfélyek, közben-közben köszöntőt 
mondva a násznagyra, az eskető papra és a kántorra. A főtt hús feltálalásakor a tréfás szakács asszo-
nyok egy 30-40 darabból álló tyúkláb füzért, a töltöttkáposzta feltálalásakor pedig egy oly óriási töl-
töttkáposztát tesznek a násznagyok elé, mely hatalmas töltelékben 15-20 kisebb töltelék van elhelyezve, 
jó étvágyat kívánva a sokat fáradozó násznagyoknak. 

A vacsora utolsó fogása régen a fonott nyoszolyó és meny-
asszony kalács volt, mely puszpánggal, színes papírral, patto-
gatott kukoricával és csörögefánkkal szépen fel volt díszítve, s 
melyet szeletekre felvágva, belőle mindenkit megkínáltak, aki 
a vacsorán részt vett. Ma ezt a kalácsot piskótatorta helyette-
síti, melyből szintén mindenki meg szoktak kínálni.

A múltban csak 2-2 nyoszolyólány és asszony volt, ma ezek 
száma jóval több. Szokásban van vacsora után a kásapénz sze-
dése is, mely gyógy-díj, illetőleg borravaló szokott lenni a be-
kötött kezű szakácsasszony részére.57 Híres, tréfás, de jól főző 
szakácsasszonyok voltak néhai Pécsi Imréné, Pécsi Lajosné, 
Pécsi Ignácné és Laczkó Ferencné, Daróczi Mária.

Vacsora végeztével kezdődött a múltban a „menyasszonytánc”, mely azt jelentette, hogy a lako-
dalomban résztvevők, öregek és fiatalok, lányok és legények, nyoszolyólányok és asszonyok egy-két- 
gyorsfordulatot tettek élénk zeneszó mellett a menyasszonnyal, bizonyos számú fehér pénzdarabot58 
téve le a menyasszonytáncot vezető násznagyok egyike elé. A tánc végeztével a násznagy egy-egy pohár 
borral kínálta meg a táncolót, aki a menyasszony egészségére azzal koccintva érintette, ha nő, illetve 
ürítette, ha férfi volt, a poharát. A tánc végeztével tekintélyes összeg ütötte a menyasszony markát, 
melynek nagysága sokszor beszéd és emlékezet tárgya is volt a községben és amely sok alkalommal a 
nehéz házasélet anyagi megindítója, lendítője lett.

Ezután a fiatalok és sokszor az öregebbek is rakják, cifrázzák a táncot s a hajnali órákban a zené-
szek takarodót fújva és húzva, illedelmesen hazamennek. 

A lakodalmat követő hét vasárnapján az új pár templomba megy s ugyanakkor a menyasszony 
szüleit ebédre hívja. Következő vasárnap pedig a vőlegény szülei, meg a fiatalok mennek el a menyasz-
szony szüleihez ebédre, késő délutánig elbeszélgetve, elborozgatva egymással.”

Lakodalom és bál a Kádár-korban

„Ősszel, a betakarítás után egy-egy hétvégén mindig akadtak házasulandó párok, ilyenkor tartot-
ták tehát a lakodalmakat. 59 Néztük a színes, éneklő, cigányzenével kísért nászmenetet, különösen a 
menyasszony ruhája nyűgözött le bennünket. Volt aztán az esküvői vacsora után vigadalom, mulato-
zás, zene, tánc hajnalig. A bálok ideje is elkezdődött, nagyon régi emlékem, amikor a Lucskaszegben 
készülődtek a magtár épületében a bálra. Sejlik, hogy a földszinten egy tágas helyiség, aminek gid-
res-gödrös döngölt agyagpadlója volt, homokot hordtak rá, amit mi, apróbb és nagyobbacska gyerekek 
estig tömörítettünk a lábacskáinkkal. Jó móka volt, ugráltunk, szaladgáltunk, kergetőztünk, néha 
a földre huppantunk, aztán katonásan, feszesen lépkedtünk, hogy a lábnyomaink estére keményre 

56 Rövid, lendületes, hangzatos szónoklat.
57 A sütés főzés közben előfordulhattak kisebb-nagyobb vágási-, vagy égési sérülések.
58 A pengő érméje 640 ezrelék ezüstöt tartalmaztak ettől fénylő, azaz „fehér” pénznek számítottak. 1938-ban 2 és 5 pengős 
érmék voltak forgalomban. A pengő váltópénze a fillér, réztartalma miatt sárgás, tehát nem fehér pénz. A menyasszonytánckor 
aprópénzt nem illett a násznagyok elé letenni.
59 Bittner Erzsébet: „Emlékeim rendezgetése.” Blog bejegyzés. https://irasaim4.webnode.hu/blog/ Letöltve: 2021. 01. 14.).
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tömörítsék a táncosok talpa alá a talajt. A széles, vastag faoszlopokat és a közeit hajtogatott és sodort 
színes krepp-papír szalagokkal díszítettük. Amikor megérkeztek a bálozók - kik stráfszekérrel, kik sze-
kérrel vagy gyalog, de akadtak már ekkor olyanok is, akik biciklivel [jöttek]…,- elégedetten szemlélőd-
tek a „táncteremben”. Nézelődtünk kicsikét, és bizony bennünket hazaparancsolt a szülői tekintély. 

Később a faluban a termelőszövetkezet biztosított egy helyiséget a mozinak és a báloknak is. Már 
középiskolások voltunk, amikor engedélyezték a szülők a bálozást, persze, szülői felügyelet mellett. 
Azért jutott idő az őszi délutánokon barangolásokra is a barátainkkal az erdőkben, a gyönyörű tisz-
tásokon és a réteken. Csak azt kellett tudatnunk a szüleinkkel, kivel, kikkel és hová megyünk, be kellett 
tartanunk azt a szigorú íratlan ’szabályt’ is, hogy míg korábban lámpagyújtásra, később villanykapcso-
lásra otthon legyünk.” 
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12.
Keresztelői, születésnapi és névnapi szokások Vámosatyán

A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a keresztelő a keresztény egyházba fogadás rítusa, mely egyúttal 
az újszülött befogadása a család és a falu közösségébe. Régen a magas csecsemő halálozási arány miatt, 
fontos szempont volt, hogy a keresztelő minél hamarabb megtörténjék (a születést követő egy héten 
belül), nehogy kereszteletlenül haljon meg a gyerek. 

A keresztelőre többnyire a bába hívta meg a keresztszülőket. Verses 
vagy egyénileg formált beköszöntővel kérték fel a komákat és a komaasz-
szonyokat a tisztség elvállalására. A keresztelés napján többnyire reggelire 
gyűltek össze a komák. A keresztelőre a keresztanya általában cifra ruhá-
ba öltöztette a gyereket, majd pólyába vagy vánkosba (párnába) kötötték, 
mágikus tárgyakkal (olvasó, barkaág stb.) látták el rontást elhárító céllal. 

A keresztelőre a protestánsoknál – az összes koma és komaasszony 
elkísérte a gyereket. A kereszteléshez a vizet az apa vitte kis kancsóban. 
A keresztelőre menet és jövet számos rituálisan kötött cselekmény, az új-
szülött jövőjét biztosító mágikus eljárás volt szokásban és számos előírás, 
tilalom és előjel volt ismert. A keresztelői menet indulásakor azt mondták: 
„Pogányt viszünk, keresztényt hozunk!” Hazatéréskor azt mondták: „Po-

gányt vittünk, keresztényt hozunk”. Mielőtt visszatették a bölcsőbe, néhol tűt tettek a kisleány párnája 
alá, hogy jó varró legyen. (A képen református keresztelő a 19. században a Bereg megyei Dercen köz-
ségben. Forrás: Néprajzi Lexikon)

A keresztelői lakomának két fajtája ismeretes: megvendégelés ebéddel, vacsorával vagy csak szeré-
nyebb kínálás formájában a keresztelő napján a komák és a bába részvételével. Az első fiúgyermek szü-
letése után előfordult, hogy komabált tartottak. Ennek az időpontja nem a keresztelés napja volt, hanem 
a gyermekágyas család legközelebbi disznóölésekor tartották. 

A vendégek távozáskor pénzt dugtak a kicsi markába, hogy fösvény ne legyen. A keresztelésnek nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a gonosz, ártó hatalmakkal szembeni védettség szempontjából. 

Szabó Ferenc a vámosatyai keresztelésről: „Minden újszülött gyermeknek külön-külön keresztszüle-
ik vannak, néha több is. Rendszerint egyidőben összekerült párok, szomszédok és legközelebbi rokonok 
hívják egymást komának, akik a keresztelő után magázzák és „komámuramnak” „komámasszony-
nak” szólítják egymást. Kisebbszerű keresztelőt mindenütt csapnak. Régebben oly nagy keresztelők 
voltak, hogy 10-20 pár is összegyűlt. Nem is győznék a nagy keresztelőket, mert bizony minálunk a 
gólya a legtöbb helyen gyakran kopogtat, illetőleg kelepel, a valóságban is, lévén mocsaras, a gólyáknak 
kedvenc tartózkodási helye községünk. No meg a mi népünk bibliás vallásossággal nem átoknak, ha-
nem „Isten áldásának” tartja a gyermeket, tudván, hogy „élni fog azokban”. Nálunk egykéről szó sem 
lehet. Kevésbé kiképzettek, de lelkiismeretesek az atyai asszonyok. Van olyan család és nem egy, hogy 
4-5 gyerek jár fel belőle egyszerre az iskolába. A gyermekszeretet nálunk mintaszerű.

Keresztelés után a komaasszony háromszor, előbbi komaasszonyai, szomszédnői, barátnői és roko-
nai egyszer-egyszer visznek enni a gyermekágyas asszonynak. Keresztelés után a „koma” alkalmával 
a keresztszülők 3-5 pengőt szoktak adni a „meztelenül világra jött szegényke kis újszülöttnek” s azon 
kívül a komán lévők néhány fillért tesznek a csecsemő teknőjébe a bába részére.

A keresztszülők a keresztelési fogadalmukhoz híven a későbbi időben is figyelemmel kísérik a gyer-
mek növekedését, magaviseletét s a keresztgyermek mintegy második apjának és anyjának tekinti 
őket és igen gyakran az élet szövevényes útjain bölcs tanácsadókat lát bennük.

Ha a gyerek meghal, keresztanyja vesz neki ruhát, szemfedőt. A kisgyermeket egy legény és egy leány 
szokta kivinni a temetőbe. Ha leánygyermek hal meg, a temetés végeztével a lelkésznek és tanítónak,
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úgyszintén a harangozónak egy-egy darab szépen szőtt „csík”-kal szedett és varrott kendőt adnak. 
A harangozó a kapott a kendőt rúdra kötve fatornyunk ún. vigyázó részéből mintegy lobogót, ki 
szokták tűzni, jelezve, hogy lány a halott.”

A református keresztelés napjainkban

A keresztelés általában a vasárnapi gyülekezeti istentiszte-
lettel egybekötött alkalom, amelyre újabban (praktikus meg-
fontolásból) az istentisztelet kezdetén kerül sor. A kereszte-
lést megelőző találkozáson a lelkész tájékoztatja a családot a 
keresztség hittani lényegéről és gyakorlati következményeiről. 

A keresztelési liturgia alapvetően megegyezik az istentisz-
telet általános liturgiájával, tehát énekből, bibliaolvasásból, ige-
hirdetésből és imádságból áll. Ez egészül ki az apostoli hitval-
lás elmondásával, illetve a szülők és keresztszülők keresztelési 

akaratának, hitbéli nevelési fogadalmának, valamint a gyülekezet segítő szándékának kinyilvánításával. 
Keresztelés alkalmával két kérdés hangzik el a szülőkhöz: „Akarjátok -e, hogy e kisgyermek az Atya, 

Fiú és Szentlélek szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadást nyerjen?” A másik kérdés 
így hangzik: „Ígéritek-e, fogadjátok-e hogy e kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnőve 
a konfirmáció alkalmával ő maga önként tesz vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a re-
formátus gyülekezet előtt?”. A gyülekezet pedig erre a kérdésre felel: „Ígéritek-e, fogadjátok-e hogy e 
kisgyermeket imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok 
ahhoz, hogy őt hitben neveljék?”. A felnőtt keresztség abban különbözik a gyermekkeresztségtől, hogy 
ott maga a megkeresztelendő válaszol, s nem szülei és keresztszülei.

A születésnap története

A korai példák ellenére, igazán csak a 20. századtól terjedt el a születésnap ünneplése.60 Korábban a 
keresztény közösségeknél tilos, így szokatlan is volt az embereknek saját maguk dicsőítése. Eleinte az 
uralkodók, később a „fontosabb emberek” születésnapja is jelentős eseménnyé vált, és így terjed el egyre 
szélesebb körben a születésnapos felköszöntésének szokása. 

Magyarországon az anyakönyvezés hiánya miatt sem tudott kialakulni a születésnap ünneplésének 
szokása.61 A máig is fennmaradt anyakönyvek közül a legrégebbiek az 1600-as évek második felére tehe-
tők. Az egyháziról az állami anyakönyvezésre csak 1895-ben tértek át, tehát csak valamivel több, mint 100 
éves az első hivatalos magyar állami anyakönyv. 

A születésnapok ünneplése sem általános keresztény hagyomány. Az ortodox keresztények például a 
névnapok ünneplését fontosabbnak tartják, míg Magyarországon mind a katolikusok, mind a protestán-
sok általában felköszöntik a névnaposokat, de a születésnap jelentősebb esemény. 

A születésnapi hagyományok kialakulása nagyon régi. Egyes kutatók úgy tartják, hogy a születésnapi 
torta a korai görögöktől ered, akik Artemisz, a Hold Istennőjének a templomába vittek kör vagy hold 
alakú sütemény. A tortára gyertyákat helyeztek, mely a Hold ragyogását utánozta.

Manapság a születésnapi torta elmaradhatatlan kelléke a gyertya, melyet az ünnepeltnek kell elfújnia, 
miután magában kíván valamit. A babona szerint, ha az összes gyertyát sikerül egyszerre elfújni, akkor 
valóra válik a kívánság, és az ünnepelt szerencsés év elé néz. Nem szabad azonban kívánságát elárulni.

60 Úgy tartják, hogy a Perzsiából származó Mithrász (Napisten)-vallásból vették át az európaiak a születésnap nagyszabású ün-
neplésének kultúráját. A Római Birodalomban katonák terjesztették a Mithrász istent imádó misztériumvallást. A keresztény-
ség elterjedéséig rengeteg római katona hódolt ennek a titokzatos vallásnak, és terjesztette az egész birodalomban.
61 1563-ban a tridenti (Trento, város észak-Olaszországban) zsinat alkotta meg a mai anyakönyvezés alapját, de majd csak hosszú 
évtizedek múlva vált általánossá Európában, így a Magyar Királyságban is. 
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A névnapolás

A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a magyar névnaptár egyházi hagyományon alapul: egy-egy szent 
életéhez, cselekedeteihez rendelt az egyház névnapot.62 

A katolikus egyház a keresztség alkalmával valamelyik szentje nevét adja a megkereszteltnek, hogy 
az legyen a példaképe és pártfogója Istennél, minden szentjének pedig megemlékezésül az év egy-egy 
napját rendelte. A megkeresztelt meg is emlékezett ezen az évfordulón védőszentjéről.

Hogy ez az ünneplés pontosan mikor kezdődött a magyarság körében, nem tudjuk. Csak valószínű-
síteni lehet, hogy külföldi hittérítő papok honosították meg, feltehetően az uralkodó, illetve az úri rend 
körében. Tőlük vette át a föld népe. Először náluk is csak vallási jellege volt a megemlékezésnek, de 
fokozatosan átalakult: a védőszentről való megemlékezésből az emlékező ünnepe lett, családi lakoma. 

A protestánsok nem tisztelték a szenteket, de azért a névnapot, „szente” napjának nevezve csak 
megülték, s nem kevésbé vígan, mint a katolikusok. A hosszú köszöntés bor nélkül is gyakori volt. Sok-
szor olvastak fel hosszú verseket egy-egy „szente” napján. 

A föld népe összejövetelt, lakomát a tavasztól őszig terjedő dologidőre eső névnapokon nem tartott. A 
névnap ebben az időszakban csak szűk családi ünnep volt. A gazda névnapját azonban a falu gyermekei 
számon tartották. Előestéjén vagy reggelén, rendszerint párosával, felkeresték őket. Míg az egyik gyerek 
„kutyaütő” botjával távol tartotta a kutyákat, addig a másik a pitvarba osont, aztán verssel vagy énekkel 
felköszöntötte a gazdát. A köszöntésért aztán gyümölcsöt, süteményt vagy pénzt kaptak. A felnőttek, 
rokonok, szomszédok csak annyiban emlékeztek meg ilyenkor a gazda névnapjáról, hogy estefelé ko-
moly vagy tréfás hangú koccintásra bekopogtak. A gazdasszony köszöntését pedig egy bekukkantással 
intézték el.

Annál nagyobb mulatságot csaptak a téli időszak névnapjain. A karácsonyi István- és János-nap-
nak pedig külön ceremóniája alakult ki. Hajnali három körül indulva, sorra felkeresték az István 
és János nevű rokonokat, barátokat. A háziak ruhástól ledőlve várták őket, s csak akkor keltek fel, 
amikor a ház előtt felhangzott a köszöntő ének. A gazda az asztalra kalácsot, kancsó bort, pálinkát 
tett. Az ének után benyitottak a gazdához, s egyikük beszéddel vagy verssel felköszöntötte, aztán 
koccintottak rá. 

Más őszi, téli névnapokat csöndesebben, de mindig lakomásan ültek meg. Meghívás nélkül, 
mert a névnapolás megtisztelés: „Ha jösztök, lesztek.” De felkészültek minden rokon, koma, sógor, 
szomszéd s a barátok látogatására is. Evés-ivás közben persze köszöntés járta, gyakorta tréfás tarta-
lommal, mint pl. a Tiszaháton: „Szakadjon rá az ég /Urának áldása!/ Átkozott kutya légy/ Orrodat 
ne bántsa!”

Ilyenkor megjelentek a cigányok is, s ahogyan a hangulat emelkedett, nótára gyújtottak, majd táncra 
kerekedtek. S ha közben lassacskán el is oszlottak, másnap délelőtt megint összegyülekeztek, hogy az 
esti maradékot elfogyasszák, közben koccintgatva s mondogatva az „Isten éltessé”-ket.

Névnapozás Vámosatyán a Horthy korban

„A névnapot csaknem minden családban megünneplik. A leggyakoribb névnapi kalács az „olajban 
sült”, azaz az olajban sült fánk. Este a jó ismerősök felkeresik a névnapot tartó családot s az ünnepelt 
tiszteletére egy nagy rossz cserépedényt csapnak az ajtóhoz, vagy küszöbhöz, mely mintegy üdvözlő 
lövés kíván lenni. Másnap reggel pedig a jóismerős-, szomszéd- és rokongyermekek köszöntik fel kis 
rigmussal a névnapot tartó bácsit vagy nénit. Este a névnapot köszöntő ismerősöket kaláccsal és bor-
ral, reggel pedig a verselő kisgyermekeket kolbásszal vagy másvalamivel kínálják meg.”63

62 Az újabb, már nem egyházi eredetű neveket az üres napokra tették: kb. 1989-ig a művelődési (minisztérium) működtetett ún. 
névnapbizottságot. Az azóta eltelt időszakban fölmerült névnapi igényeket már az MTA Nyelvtudományi Intézetének munka-
társai helyezik el a naptárban. Érdekesség, hogy 2014-ben vezették be az ún. „összevont névnapokat” amelyek a névnappal nem 
rendelkezők névnapjai, de ez még nem egészen ment át a köztudatba.
63 Szabó Ferenc idézett mű, III. fejezet. Vámosatya község önkormányzatánál.
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S zilvalekváros fánk
Hozzávalók: liszt, vaj, tej (liszttől függően), élesztő, egész 

tojás, tojássárgája, cukor, vaníliás cukor, só, tölteni kemény 
szilvalekvár.

Elkészítése: a lisztet egy nagyobb tálba kimérték, a tejet 
meglangyosították, 1 dl-t elvettek belőle, ebben egy csipet cu-
korral felfuttatták az élesztőt. A többi meleg tejhez hozzáadták 
a vajat, cukrot, vaníliát, a sót, mindent elolvasztottak benne, 
végül a tojásokat is belekeverték. Ha az élesztő már megkelt, 

mindent összeöntöttek és bedagasztották a tésztát, liszttel lehintették, konyharuhával letakarták. Kb. 
1 óra alatt megkelt és gyúrhatóra, formázhatóra alakult. Nyújtótáblára borították, kinyújtották véko-
nyabbra, mint az ismert szalagos fánkot.

A széléről kezdve töltötték szilvalekvárral, felhajtották, összenyomkodták, levágták a hengereket, 
míg tartott a tészta. Egy magasabb serpenyőben vagy lábasban, bő olajban aranybarnára sütötték. 
Ugyanebből a tésztából szaggattak hagyományos fánkformát is, lekvár nélkül. 
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13.
„Atyasi” ételek a 20. században

A falun élő emberek étkezése egyszerű, de laktató fogásokból állt a hétköznapokban. Fontos volt a 
megfelelő tápanyagbevitel, így többnyire ezek az ételek nem szűkölködtek kalóriában, ami kellett is a 
mezei vagy bármilyen egyéb kemény fizikai munkához. A téli időszakra különösen jellemző volt a kaló-
riadús táplálkozás.

A vidéki parasztházaknál abból főztek, ami épp akadt a kamrában, termett a kertben, tenyészett az 
ólban-udvaron. Alapélelmiszerként mindig volt a spájzban liszt, zsír, bab, a veremben hagyma, krumpli, 
gumós zöldségek. A tehetősebbeknél tyúk, disznó, kacsa, liba, esetleg kecske vagy tehén odakint.

A zöldséget eltették télire, a paradicsomból paradicsomlé készült, a káposztát hordóban taposták, 
savanyították. Egyes helyeken a szőlőt, paprikát rudakra lógatták fel a jól szellőző padláson vagy épp a 
kamrában, ami így megszikkadt, megaszalódott, és egészen tavaszig fogyasztható vitaminforrás volt. A 
befőttek, savanyúságok az ételek téli kísérői voltak, hisz olyankor az igazi parasztemberek nem jutottak 
hozzá   friss gyümölcshöz és zöldséghez, csak az állt a rendelkezésükre, amit maguk „tartósítottak”, 
tettek el télire az éléskamrájukban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vidéke híres a gyümölcseiről, nincs olyan, aki ne hallott volna még a szabol-
csi almáról, vagy a vadon termő szatmár-beregi szilváról, ami nemcsak a csodálatos ízű és egész évben 
fogyasztható vitaminbomba, a tarpai vagy panyolai szilvalekvár alapanyaga, de a híres szilvapálinkáé is.

A tarpai és a panyolai szilvalekvár megér néhány szót, hisz a csak ezen a vidéken, vadon termő szil-
vafajtából készül, amilyet a városi szuper- és hipermarketekben kapni sem lehet.

Az ebből a gyümölcsből készült lekvár szigorúan cukormentesen, hatalmas üstben, hosszú órákon 
át, óriási fakanállal kavargatva készül, a forralás során pedig semmi más nem kerül bele, csak kizáró-
lag maga a gyümölcs. Így nyeri el végül semmivel össze nem téveszthető füstös zamatát, a gyümölcs 
hatóanyagai pedig koncentrálódnak a sűrű lekvárban, amit kizárólag házi készítésű, kemencében sült 
parasztkenyérrel szabad fogyasztani a helyiek szerint.

A tájegység alapvető konyhai nyersanyagai a rozs, a burgonya, a répa, a napraforgó, a bab és a ká-
poszta. Ezenkívül jellemzőek a gyűjtögetésből származó hozzávalók, például az erdei gomba, továbbá az 
őshonos szilva és a vadvizek lecsapolása után meghonosított alma.

Népszerű eledel volt a szabolcsi vidéken a kukorica is, beregi tájnyelven tengeri, amit előszeretettel 
használtak, a búzaliszt ünnepi hozzávalónak számított arrafelé a régi időkben. A kukoricadara, vagy 
népiesen málé számtalan étel alapanyaga volt, az eredetileg Erdélyből elszármazó puliszkáé például, ami 
ugyanolyan finom és egészséges, mint a mai gasztronómiában felkapott olasz polenta. 

Az egész évi élelem biztosításához a szántóföldek legnagyobb részét rozzsal, búzával (gabonával) és 
kukoricával vetették be. Ezek képezték a táplálék alapanyagát, egyszersmind az állati takarmányozás 
alapját is. A föld minél jobb kihasználása végett a kukorica vetésterületén, a sorok között termelték az 
egész évre való babot és a tökféléket. A kukorica földeket napraforgóval vették körül. Ebből sajtolták a 
főzéshez szükséges olajat.

Az egyéb terményekhez még a nagyobb családoknak is elegendő volt egy köblös föld64. Ezek a föl-
dek rendszerint a lakóhelyhez legközelebb, a kertek aljára estek. Itt termelték a kenderföld mellett a 
káposztát, krumplit és az egyéb zöldségféléket, konyhakerti növényeket. Az 1850-es években a falvak 
határában már ott találjuk a dinnyeföldeket is. A dinnye megjelenése is fontos szerepet játszott a be-
regiek táplálkozásában.

64 Régi űr- és területmérték: 4 x 32 literes vékába férő búzával vagy rozzsal bevetett földterület.
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Főző-, sütő asszonyok Vámosatyán az 1960-as években

„…Tarkították a falu életét bálok, közös ünnepek, esküvők. A nagyobb esküvőkön a lakodalmi ét-
kek elkészítését, a tapasztalt, nagy szaktudású szakácsok (Gazdagné Ilonka néni és Baksáné Irma 
néni) irányították, elismert szakácsok voltak. Volt, hogy a „talpalávalókat” is a helyi zenészek szolgál-
tatták. Rendbontásra nem emlékszem, békés emberek éltek a falunkban.

…Az állatok gyógyítása, a vezérjuhok kiválasztása, a legeltetés, a fejés rendje, az elletés, a kis-
bárányok gondozása, a tenyészkosok kiválasztása, a tej feldolgozása, a kiváló gomolya, a zsendice 
készítése, a juhok nyírása (ebben a munkában Édesapám a kedves cimborájára, Kiss Károly bácsira 
mindig nagy szakértelemmel számíthatott), a lenyúzott bőr kidolgozásának birtokában is voltak. Ki-
váló juhászkutyákat is nevelt a Nagyapám, és gyönyörű lovai is voltak. A brindza készítésének a titkát 
is ismerték. A már lyukacsossá szárított( érett) sajtot sóval összegyúrtak, amit fabödönbe préselve, 
légmentesen lezárva érlelték és tárolták. Így a téli reggeleken is ízletes körözöttet (kissé csípős és erős) 
, vagy ebédre kiváló brindzás sztrapacskát készíthettek a család nő tagjai.

…Az egyik legnemesebb munkát végzők a ház asszonyai voltak, büszkék is lehettünk és lehetünk 
rájuk. Az udvarokon lévő kemence használatának egyik legfontosabb „feladata” a kenyérsütés volt. 
Szombatonként délelőtt finom kenyérillat lengte be az egész falu levegőjét, az egy hétre való kenyér 
sült a megfelelően befűtött kemencékben. A házak asszonyai már hajnalban elkezdték az igazán ne-
héz munkát, a kenyértészta dagasztását.

Mondogatták is az idősebbek: ’Akkor jó a tészta, ha izzad a padlás!’, vagyis még a tapasztaltabb, az 
erősebb háziasszonyokat is megizzasztotta a kenyérsütés első, legfontosabb lépése, a dagasztás. Majd 
a kelesztés után a vászonkendővel (szakajtóruha, amit csak erre a célra használtak) kibélelt szakajtó 
kosarakban még újra pihent a tészta, hogy aztán a kellően bemelegített kemencében (a kemence fűtése 
is asszonyi feladat volt) ropogós héjúra süljön a friss házi kenyér. Mi is, gyerekek vártuk a madárka 
alakú kis cipócskáinkat, amit kedveskedésül sütöttek számunkra édesanyáink.”65

Baromfi termékek az étkezésben

Egy átlagos háztartásban rendszerint 30–60 csirkét és tyúkot, 15–20 kacsát, 18–20 libát tartottak. A 
libatartás olyan jelentős volt, hogy ehhez a falunak külön libalegelője volt. A liba legeltetésében részt 
vettek a kisebb, 8-10 éves gyermekek és a férjhez menés előtt álló lányok is, akik ezen munka közben ke-
lengyéjük hímzésével, a vászonneműk díszítésével töltötték az idejüket. A libát a tolláért és meghizlalva 
(tömve) helyben, vagy a piacokon eladásra tartották.

A táplálkozásban az aprójószágok közül a baromfinak, a tyúknak, csirkének volt nagyobb jelentősége, 
de ezzel is nagyon takarékosan bántak. Húst rendszerint csak vasárnap ettek. Húslevest főztek, a főtt 
húst mártásokkal (paradicsom, fokhagyma, szilváslé) fogyasztották. A húslevesből kivett húsokból gyak-
ran pörköltet, vagy tejfölös paprikást készítettek krumpli, nokedli vagy más tésztafélével, savanyúság-
gal. Rántott csirkével alig találkoztunk a hagyományos falusi háztartásban. Ha került is ilyen az asztalra, 
az is inkább lakodalmak, vagy nagyobb ünnepek alkalmával. 

Étkezésre nem a baromfi húsa, inkább a tojása szolgált. Ugyanakkor a tojással gazdálkodott is a 
gazdasszony. Gyakran tojással fizetett a boltban a fűszerekért, petróleumért, vagy más dolgokért. A 
XX. század első felében a kis falusi boltokban általános volt a tojás felvásárlása is. „A boltokban, a ke-
reskedelem jelentős része cserekereskedelem volt. A háztartási cikkekért, sóért, ecetért, parasztasszo-
nyok nagyon sok tojással küldték el gyermekeiket. Az iskolai irka és a palavessző is nem ritkán ment 
tojásért... A tojást, amint gyűlt, nem lehetett hosszú időn keresztül tárolni. A közeli központban volt 
nagyobb kereskedő, akihez be kellett szállítani. A kocsmai terményfizetésekből, megadott hitelekből 
nagyobb mennyiségek jöttek össze. De volt kendermag, lóheremag stb. is, ami összegyűlt, amit tovább 
kellett vinni… A tojásszedő zsidók a tojás felvásárlásához a falvakat egymás közt felosztották. És egy-
egy faluban mindig ugyan azokon a napokon érkeztek meg és ilyenkor nagy karoskosárral a karjukon 

65 Bittner Erzsébet: „Emlékeim rendezgetése” Blog bejegyzés. https://irasaim4.webnode.hu/blog/ Letöltve: 2021. 01. 14.)
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végig járták a falut. Ezek … karjukon 30-40 kg tojást is cipeltek. Nem vitték át minden esetben közeli 
központba a felvásárlókhoz, hanem letették az illető faluboltosánál és az ő tojásaival vitték tovább.”66

A ház asszonya gondoskodott arról is, hogy minden nap elegendő ennivaló kerüljön a család asztalára. 
Ehhez fontos alapanyagnak számított a mindig rendelkezésre álló tojás. Ebédre gyorsan el lehetett készí-
teni a tojáslevest, mikor a gazdasszonynak más dolga is akadt a ház körül.

Tojásleves
1,5 liter vizet ízlés szerint ecettel savanyítottak és sóztak, felfor-

ralták, majd minden személyre beleütöttek 1-1 tojást. Egy kanál 
zsíron, másfél kanál lisztből zsemleszínű rántást készítettek, felön-
tötték 1 pohár hideg vízzel, majd egy merőkanál forró tojáslével és 
a forró tojásos lébe öntötték. Két babérlevéllel, kis borssal, apróra 

vágott petrezselyemzölddel ízesítették, majd tettek bele egy kanál simára elkevert tejfölt, és együtt 
az egészet öt percig főzték. Kenyérrel fogyasztották, így egytálételnek számított, második fogás nem 
került az asztalra. Nem lehetett minden nap tojáslevest enni ezért, kedvelt volt egy másik tojásos egyt-
álétel is, a tojásos nokedli.

Tojásos nokedli
Fél kiló lisztből, 3 tojásból és vízből tésztát kavartak. Köz-

ben egy edényben enyhén sós vizet forraltak, nokedliszagga-
tóval a tésztát beleszaggatták. Előmelegített tálba két kanál 
zsírt olvasztottak, 4 tojást beleütöttek, sót és kevés borsot tet-
tek bele, jól felverték, majd a kifőtt nokedlit leszűrték, és még forrón a felfűszerezett tojásra tették. Jól 
összekavarták, és még néhány percig kis lángon kavarták, hogy a tojás mindenütt megsüljön. Nyáron 
salátával, télen savanyusággal ették. Reggelinek is kiválóan megfelelt a tojás. Amennyiben pirított 
hagymával készítették, kenyérrel fogyasztva kiadós reggelinek, vagy vacsorának számított.

Hagymás rántotta
Egy nagyobb fej vöröshagymát apró kockákra vágtak, egy 

kanál zsíron megpirították. Négy tojást egy mélyebb tálkában 
felvertek, megsózták, a forró sült hagymára öntötték és hirte-
len összekeverték, majd egybesütötték.

A nehéz fizikai munkát végző férfiaknak tartalmasabb reg-
gelire volt szükségük, amit a gazdasszonyok a tojásrántotta 
„feljavításával” oldottak meg.

S zalonnás rántotta
10-15 dkg füstölt szalonnát vékony szeletekre vágtak, a szeleteket bevagdosták és mindkét oldalán 

megpirították. Egy személye két tojást számolva egy mély tálkában simára felvertek, majd a forró sült 
szalonnára öntötték. Amikor az egész egybesült, már készen is volt. A szalonna mind két oldalát meg 

66 Csiszár Árpád: A szatmári és beregi aprófalvak zsidósága és a falu kapcsolata a századfordulótól az 1940-es évekig. In: A 
Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI (1981-1983).
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lehetett sütni, de volt aki csak az egyiket sütötte meg. Így kevésbé volt 
zsíros az étel. A végén még meghintették egy csipet piros paprikával és 
savanyú uborkával, paprikával tálalták. 

Mindezt nem lehetett minden reggel feltálalni a szántani, vetni, 
vagy kaszálni induló férfiaknak, ezért a gazdasszonyok kifogyhatatla-
nok voltak a tojásrántotta feljavításának az ötleteiből. Két variáció a 
beregi tojásos reggelikből.

S zalonnás, hagymás tojáslepény
Egy személyre 2 tojást számolva sóval elkevertek, 5-10 dkg sza-

lonnát vékony csíkokra vágtak, megpirították, majd rátettek 5-7 dkg 
zsírt, és egy nagyobb fej apróra vágott hagymát. Amikor a hagyma 
már sárgára pirult, hozzáöntötték az összekevert tojásmasszát. Las-
sú tűzön kellő keménységűre sütötték. Majd paprikával meghintet-
ték és savanyúsággal tálalták. 

Tojáslepény krumplival
1 kg meghámozott krumplit vékony szeletekre vágva, 10 dkg zsírban 

fedő alatt, kellően megsózva puhára pároltak. Közben 10 db tojást egy kis 
sóval egy mély tálban jól felvertek, majd hozzáadtak 1 dl tejszínt, vagy 
tejet. Amikor a krumpli megpuhult, ráöntötték a tojást és összekeverték, 
majd néhány percig még sütötték.

Tejtermékek a beregiek táplálkozásában

Mint a Kárpát medence falvai legtöbbje, a beregi háztartás elképzelhetetlen volt „lábas jószág”, azaz 
tehén és a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen igavonó jószág nélkül. Marhahús csak nagyon ritkán került 
a beregi emberek asztalára. Borjút sem vágtak saját célra, mert az drága dolog volt. Inkább eladták és 
annak az ára fedezte a család nagyobb beruházásait. Egy átlagos háztartásban tejtermelésre rendszerint 
2 tehenet tartottak, ők biztosították a családok számára a tejet, tejfölt, vajat, túrót.

A tehén fejése és a tej feldolgozása is az asszonyok feladata volt. A tehéntartásból származó jövede-
lemmel is az asszony gazdálkodott. Az eladott tejtermékekből befolyt pénzekből vették a vásárokban 
beszerezhető portékákat, a lányok divatos ruháját, vagy a fiúk öltözetét.

A tehén és az igavonó jószágokról a családfő és a család férfi tagjai gondoskodtak. A tehéntartás 
alapja a legeltetés volt. Ehhez a határ egyharmadát hagyták parlagon legelőnek. Ide hajtották ki legelni a 
jószágot. A legeltetési szezon Szent György-naptól (április 24.) Szent Mihály-napig (szeptember 29.) tar-
tott. A legeltetéshez pásztort fogadott a falu. A pásztornak a legeltetett jószágok száma után fizettek. A 
szegényebbeknél, akik a pásztorbért nem tudták fizetni, a család egy gyermekkorú férfi tagja legeltette 
nap mint nap az utak mentén, elhagyott bozótos helyeken a család tehenét. Erre a munkára befogták a 
cseperedő fiúkat is. 

A késő őszi és téli hónapok alatt a kaszálókról összegyűjtött és megszárított szénával és a kukorica 
szárával etették a jószágot. A tehenet reggel és este fejték. A tej egy részét naponta elhasználták, elfo-
gyasztották. A fogyasztáshoz a tejet felforralták. A gyermekek és a család nő tagjai reggelire rendszerint 
tejeskávét ittak, és hozzá zsíros vagy lekváros kenyeret ettek, vagy csak kenyeret tördeltek bele. 

A tej másik részét, a reggeli fejésből valót házilag feldolgozták. A reggeli tej mindig értékesebb, jobb 
minőségű volt, mint az esti fejés. Tejföl, vaj és túró készült belőle. A sajtot errefelé nem készítettek te-
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héntejből. A tejtermékeket vagy a piacon árulták, vagy házakhoz szállítva adták el a falusi asszonyok. 
Az 1940-es évektől már működtek a falvakban tejcsarnokok is, így a fölösleges tejet ezek vásárolták fel. 

A legszegényebbek kecskét tartottak, hogy legyen a család számára tej. A kecskét a disznónyájjal együtt 
hajtották ki a legelőre. Ott kipányvázták és úgy legeltették. A kecsketej feldolgozása nem volt általános.

Tejben főtt ételek

A főzéshez is sok tejet használtak; általános ételnek számítottak a tejben főtt ételek: a tejleves, tejbe-
tészta, tejbedara, tejes puliszka, tejbekása gyakran készített ételek voltak.

Tejbetészta leves, tejleves
Egy tojásból kevés víz hozzáadásával és annyi liszttel, amennyit 

felvesz, kemény tésztát gyúrtak, majd a reszelő nagy lyukán lereszel-
ték. 6 dl tejet felforraltak, egy csipet sóval, egy kanál cukorral. A forró 
tejbe beletették a frissen elkészült reszelt tésztát, és belefőzték. Ezt 
tejbetésztának is hívták, tehát csak elnevezésében van különbség. A 
tejet vízzel kicsit felhígítva felforralták. Vagy laskára (szélesebb me-

télt) vágott tésztát tettek bele, vagy csipetke tésztát. A tésztát kissé meglisztezték, mielőtt befőzték, 
hogy a leves sűrűbb legyen. A „fojtott laskának” nevezett étel csak annyiban különbözött a tejlevestől, 
hogy sűrű laskatésztát (szélesebb csíkokra vágott, gyúrt tészta) főztek bele.

S avóleves
Hozzávalók: 1- 1,5 liter savó, 1 teáskanál só, 4 evőkanál kristály-

cukor, 2 evőkanál tejföl, 1 tojás. A reszelt tésztához 1 tojás, és annyi 
liszt, amennyit felvesz. A savót a sóval felforralták. Közben elkészí-
tették a reszelt tésztát. Egy egész tojáshoz annyi lisztet tettek, hogy 
jó kemény tésztát kapjanak. Lisztezett gyúródeszkára reszelték, és 
száradni hagyták, amíg a leves elkészült. A felforrt savót cukorral 
ízesítették, és tovább főzték. Közben a tejfölben elkevertek egy tojást. A forrásban lévő levesben elő-
ször kifőzték a tésztát. Amikor már feljött a tetejére, akkor az egészet a tojásos tejföllel behabarták. 
Ha túl savanyú volt, akkor még cukorral ízesíthették. A Kanda nevű étel is savóból készült. A túró 
készítésekor keletkezett savót, amiben egy kevés túró is volt, felfőzték, egy csokor kaprot apróra vágtak, 
belefőzték, ízlés szerint megsózták, majd behabarták.

Tejbekása
A friss búzából még cséplés előtt a búzakalászt kézzel kiverték, 

kézi darálón megdarálták, 1 liternyi tejet felforraltak 5 dkg cukorral, 
majd belefőztek 10 dkg búzadarát. Frissen ették. A kevésbé édes szá-
júak a megdarált és megrostált darát sós vízben megfőzték, megzsí-
rozták és úgy fogyasztották.

Később a tejbekásából lett a tejbegríz. A malomban őrölt búzából 
készítettek rétes lisztet (grízes lisztet) és grízt is. Az utóbbiból készült 

a tejbegríz. 1 liter tejet felforraltak 1 kanál cukorral, folytonos kavarás mellett 10 dkg grízt pergettek 
bele; 5–10 perc folytonos kavarás mellett már el is készült. Kanállal kimerve tányérra tették, fahéjas 
cukorral, vaníliás cukorral ették.
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Rántott gríz
1 liter tejet felforraltak egy evőkanál cukorral, egy csipet 

sóval. Folytonos kavarás mellett 15 dkg grízt pergettek bele; 
addig főzték, míg sűrű lett. Ezt a megvizezett gyúrótáblán ujj-
nyi vastagon elterítették. Megvárták, míg jól kihűl. Ekkor 6–8 
centis négyzetekre felvágták, és a szokásos módon lisztbe for-
gatva, majd felvert tojásba mártva bő olajban, vagy zsírban 
kisütötték. Ha elkészült, a tetejét porcukorral meghintették.

Füstült húsos ételek

Pászkaleves
Vasárnapi és más ünnepi ebédekre pászkalevest ettek. Ké-

szítése a következő: füstölt disznóhúsból húslevest főztek, 
sárgarépával, petrezselyemmel, hagymával, fokhagymával 
fűszerezték. Majd pászkatésztát gyúrtak, megpirították, ap-
róra törve a tányérba tették, és a forró levet merőkanállal 
rámerték. Ezzel fogyasztották a zöldségeket is. A főtt füstölt 
húst krumplival, savanyúsággal vagy szilvakompóttal, szil-
vamártással fogyasztották.

A füstölt szalonnát elsősorban a folyamatosan mezőgazdasági munkát végző férfi család-tagok fo-
gyasztották. Reggelire szalonnás rántottát ettek. A mezőre kenyeret, szalonnát, hagymát vittek, azt 
ették ebédre. Ha már nem volt szalonna, akkor kenyeret és hagymát ettek. Vagy ebédet vittek a mezőre, 
kasornyába67 kötött szilkében. Ez az otthon lévő fiatal lányok vagy asszonyok feladata volt. Az ebéd 
ilyenkor rendszerint valamilyen habart levesből és valamilyen főtt tésztaféléből állt.

Kaszásleves
A napszámos kaszásokat és más mezőgazdasági idénymun-

kásokat a gazda látta el ennivalóval. Ilyenkor csontos füstölt 
disznóhússal készített kaszáslevest készítettek, kemencében 
sütött túrós bélessel.

Füstölt csontos disznóhús, leveszöldség, sárgarépa, petrezselyem, 
egy kis fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, őrölt bors, babérlevél, 
só, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, 5 dl tej, 1 tojásból készített nokedli, ecet.

A füstölt húst előző este hideg vízben beáztatták. Másnap egy 
vagy másfél liter vízben majdnem készre főzték. Beletették a megtisztított, feldarabolt leveszöldséget, hagy-
mát, fokhagymát, borsot, babérlevelet. Ha már minden megfőtt, 2 tojásból, lisztből galuskát szaggattak 
bele. Ezután a kanál lisztből és tejfölből habarást készítettek, felengedték a fél liter tejjel; ha sűrű volt, még 
egy kis vízzel hígították, majd ecettel savanyították. 

Készítették sertés belsőségekből is. Ilyenkor a húst, a nyelvet, jól megmosták, kis kockákra vágták. Más-
fél liternyi sós vízben majdnem puhára főzték. Ezután beletették a cikkekre vágott karalábét, a felvágott 
sárgarépát, a hagymát. Borsozták, majd babérlevelet tettek bele. Amikor a zöldségek megfőttek, ecettel 
savanyították. 2 kanál lisztet 1 evőkanál zsíron megfuttattak, pirospaprikát tettek bele, vízzel felöntötték és 
ezzel berántották. 

67 Kisméretű, ritka szemű teherhordó háló, edények kézben való szállítására szolgál.
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Ha már nem volt füstölthús, csirkéből is készítettek kaszáslevest. A csirkehúst egy közepes fej vöröshagy-
mával, egy csokor petrezselyemzölddel, egy babérlevéllel, néhány szem borssal egy liter sós vízben feltették 
főni. Ha a hús megpuhult, kivették a hagymát, zöldpetrezselymet, babérlevelet, majd 5 dkg lisztből, 3 dl 
tejfölből habarást készítettek, a levest 1 liter tejjel felöntötték, majd behabarták. Még kevés ecetet is tettek 
bele, ha szükséges volt.

Szilvalekváros beregi ételek

A beregi Tiszahát különös földrajzi fekvésének köszönhetően az ország egyik legkiválóbb gyümölcs-
termő tájegysége. Egyik jellegzetessége a terület minden részén vadon és nemesítve is bőségesen termő, 
mézédes „Nemtudom szilva”, amelynek fogyasztása nyersen és feldolgozva is gyakori volt. Készítettek 
és ma is készítenek belőle befőttet, tartósítják aszalással, nagy üstökben főztek belőle hungarikumnak 
tekinthető mézédes lekvárt, és szilvapálinkát.

A szilvalekvár régen is nagy becsben állt, de ma még inkább megbecsült termék, amelynek igazi rene-
szánsza van, mivel cukor és tartósítószer nélkül készül. Nem múlhatott el nap, hogy valamilyen formá-
ban ne lett volna ott a napi étrendben. Különösen a szilvalekváros tésztákat készítették sűrűn.

S zilvalekváros gombóc
Az egyik legnépszerűbb ételek egyike, a gyermekek és 

a felnőttek egyaránt kedvelik. Készítése nagy odafigye-
lést kíván. Hozzávalók a tésztához: 1 kg burgonya, 20–30 
dkg liszt, attól függően, hogy mennyire lisztes a krumpli, 
egy nagy kanál búzadara, 3 dkg zsír, 1 darab tojás.

A héjában megfőtt burgonyát finomra áttörték, bele-
kavarták a zsírt, majd megvárták, hogy teljesen kihüljön. Majd belekeverték a lisztet, búzadarát, és 
egy tojással összegyúrták. Ezután a liszttel jól meghintett gyúrótáblán fél cm vastagságú, kb. 8 x 8 cm 
kockákra vágták. A kockák közepébe beletettek ½ kávéskanál szilvalekvárt, majd a sarkainál össze-
fogták és gombócokat formáltak. Bő vízben főzték, amíg feljött a gombóc a víz tetejére, és megvárták 
míg egyet forr. Akkor szűrővel kiszedték és pirított zsemlemorzsába forgatták, a végén porcukorral 
meghintve tálalták. Készítették a gombócot úgy is, hogy apróra vágott szalonnazsírba forgatták bele. 
Ilyenkor nem tettek rá cukrot. Cseréptálban tálalták.

Lekváros kalács
Fél kiló liszt, fél kávéskanál só, 5 dkg cukor, 2,5 dkg élesztő, 

3,5 dl tej, 1 tojás, 6 dkg zsír. Az élesztőt felfuttatták egy kis cu-
korral és fél dl tejjel. A lisztet, sót, cukrot összekeverték, hoz-
záadták az élesztőt és a tojást, majd fokozatosan hozzáadták 
a tejet. Ezt jól összedolgozták, majd a zsírt felolvasztották 
és beledolgozták a tésztába. Fél óra kelesztés után két részre 
osztották, deszkán téglalap alakúra kinyújtották – a hossza a 
tepsi hosszához igazodik –, vékonyan megkenték egy kis tejjel 
fellazított szilvalekvárral; csak annyira lazították fel, hogy jól 
kenhető legyen. Majd henger alakúra feltekerték, kemencé-
ben, általában kenyérsütés után sütötték.
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Lekváros bukta
Fél kiló liszt, fél kávéskanál só, 5 dkg cukor, 2,5 dkg élesztő, 3 dl tej, 2 

tojás, 6 dkg zsír. Az élesztőt felfuttatták egy kis cukorral és fél dl tejjel. 
A lisztet, sót, cukrot összekeverték, hozzáadták az élesztőt és a tojást, 
majd fokozatosan hozzáadták a tejet. Ezt jól összedolgozták, majd a 
zsírt felolvasztották és beledolgozták a tésztába. Fél óra kelesztés után 
két részre osztották, deszkán kinyújtották, majd 8–10 cm nagyságúra 
felvágták, közepébe szilvalekvárt tettek, betekerték. Egy kis edényben 
felolvasztottak 10 dkg zsírt (a bukták közéhez), és szorosan egymás 

mellé helyezték a tésztákat. A tetejét tojásfehérjével, kenő tollal megkenték, kristálycukorral meghin-
tették. Ezt is sütötték kemencében és lerben is.

Lekvárfőzés Vámosatyán az 1960-as években

„Augusztus végétől szeptemberbe is benyúlott a lekvárfőzések előkészülete a szilvaszedésekkel, ahol 
bizony minden kéz számított, így bennünket is igénybe vettek erre a munkára. Nem mindenkinek az 
udvarán volt katlan (így a mienken sem), megvolt a rendje annak, ki hol és mikor főzheti a lekvárt. 68

A lekvárfőzések napjai már a kedvenceink közé tartozott. A híres kavarókon fergeteges hangulat 
volt. Mesélésektől, viccelődésektől, nótázásoktól volt hangos a környék, a fiúk késő este ijesztgették a 
lányokat töklámpákkal, de barátságok, szerelmek is szövődtek ezeken az estéken. Mi gyerekek csak 
addig segíthettünk a rézüstben rotyogó cibere kavarásában (a favitorlákra erősített kavarórúd segít-
ségével), amíg könnyű volt a vitorlákat mozgatni. Sőt meg is kóstolhattuk a mézédes étket. A nehéz 
munka a lekvárnak való öregítésével kezdődött, ide már felnőtt, erős karú emberekre volt szükség, 
hiszen hosszú-hosszú órák állandó kavarása után lett végül a ciberéből a fekete nagyon finom, még 
ma is híres lekvár. 

Már az igazak álmát aludtuk, amikor a háziasszonyok az üstből a dagasztó teknőbe, majd kihűlés 
után szilkékbe rakták a kitartó munka „gyümölcsét”, amit gyermekkoromban csak „nemtudom” szil-
vából főztek. Sok finomság készült a lekvárból, a kedvencem a bukta és a gőzön főtt zsemle nagyságú 
gombóc volt (mi csak cseh gombócnak neveztük, valóban egy szlovák étel, ami édes knédli tésztából 
készült), aztán a derelye, a (krumpli) gombóc, a rakott lekváros tészta, a kelt kifli, néha a palacsintá-
ba, sőt még egy-egy karéj (szelet) finom házi kenyérre is került a finomságból. Annyi lekvár lett, hogy 
a következő lekvárfőzésig kitartott, és az ízét is megőrizte. 

A nagy fehérségben a csipkebogyótermés piroslott, a kökények kék színe is csábító volt. A csipke-
bogyót kóstolgattuk, már korábban, amikor a dér megcsípte, Édesanyánkkal jártuk az erdő szélét, 
a bozótosokat és karoskosárnyit szedtünk több alkalommal is. Lekvárt készített belőle, de egy részét 
zörgősre szárítva teának tette el a megfázásos időszakokra. A kökényt békén hagytuk, azzal cukkoltuk 
egymást, „csókra húzza a szánkat”, így mindenki elhárította a kóstolási szándékot. A havas látvány-
nál szebb csak az volt, amikor zúzmara vonta be a tájat. A zúzmarás erdő fái megannyi csipketerítő-
ként jelentek meg ezernyi virágmotívumokkal.”

Főtt krumplival és liszttel készült ételek

A burgonya (krumpli) a XX. század elejére vált általánossá a beregi térség ételei között, és alig néhány 
évtized alatt a táplálkozás egyik alapanyagává lett. Sütve, főzve, önállóan és más nyersanyagokkal együtt 
is ott találjuk az ételek között. Levesek, főzelékek, tészták készítéséhez használták. Ha krumpli volt a 
háznál, minden volt. Sokszor a kenyeret is pótolta.

A tészták között igen kedveltté lettek a burgonyával gyúrt tésztafélék. Készítették főtt krumpli és 
nyers krumpli hozzáadásával egyaránt. Mivel sokféle fűszert elvisel, sokszor húspótló feltéteknek is

68 Bittner Erzsébet: im. https://irasaim4.webnode.hu/blog/ Letöltve: 2021. 01. 14.).
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felhasználták és használják fel ma is. Minden évszakban készítették a főtt krumplival készült tésztákat 
és a krumplis ételeket. Számos formában találkozunk velük ma is a beregi ételek között.

Nudli (pucutészta, angyalbögyörő)
A gombóc tésztájához még hozzágyúrtak 15 dkg lisztet, ujjnyi vastag-

ságúra kinyújtották, kis 5 cm nagyságúra vágták. Forró vízben megfőzték; 
ha felszállt a tetejére, kiszedték és pirított zsemlemorzsára tették. Porcukor-
ral meghintve tálalták. Gyakran készítették a gombóccal együtt.

Krumplifasírt
1 kg krumpli, só, őrölt bors, 2–4 evőkanál liszt, 2 tojás hozzáadá-

sával készítették. A héjában megfőtt burgonyát meghámozták, és 
egészben hagyva kihűtötték. Majd a reszelő legnagyobb fokán le-
reszelték, megsózták, megborsozták, és a liszttel, tojásokkal jól ösz-
szedolgozták. Vizes kézzel pogácsa alakú fasírtokat formáltak, és 
bő forró olajban kisütötték. Önállóan és főzelékkel fogyasztották.

Nyers krumplival és liszttel készült ételek

Csírás galuska, csírás haluska, nyögvenyelő, sztrapacska
Megreszelt krumpliból, lisztből, tojásból és só hozzáadásával ké-

szült. 1 kg krumplit meghámoztak, megreszeltek. A levét kinyom-
kodták, megsózták, hozzáadták a 2 tojást, majd összekeverték fél kg 
liszttel. Ha vizesebb volt a krumpli, több lisztet tettek hozzá, hogy 
jó galuska sűrűségű legyen. Alaposan összedolgozták. Egy edényben 
sós vizet forraltak, és kanállal kis galuskákat szaggattak. Ha feljött a 

víz tetejére, leszűrték és hideg vízzel leöblítették.
Egy cseréptálba apróra vágott szalonna tepertőre, és annak zsírjára tették a kifőtt galuskát, majd 

megszórták túróval, a tetejére tejfölt tettek és úgy ették. De fogyasztották csak füstölt tepertővel és 
tejföllel is.

Lapcsánka (lepcsánka)
1 kg burgonyát meghámoztak és nyersen lereszeltek, hozzáadtak 20–25 

dkg lisztet, 5 tojást, 2–3 gerezd fokhagymát – készítették fokhagyma nélkül 
is –, sót, borsot; jól összekeverték és jól kizsírozott tepsibe öntötték. Forró 
sütőben piros-ropogósra sütötték. Még forrón nagy kockákra vágták, és úgy 
tálalták. Így is fogyasztották, de tehettek a tetejére sóval, borssal fűszere-
zett tejfölt, tejfölös túrót vagy sajtot is.

Volt egy másik változata is, mindkettőt készítették Bereg falvaiban. 1 kg burgonyát meghámoztak 
és nyersen lereszelték, hozzáadtak 20–25 dkg lisztet, 1–2 tojást, 2–3 gerezd fokhagymát, sót, borsot; jól 
összekeverték. A tojást el is hagyhatták, ám hogy a krumpli ne sötétedjen be, egy-két kanál tejfölt vagy 
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aludttejet adtak hozzá, amelyet a masszába jól belekevertek. Majd palacsintasütőben kis adagokban, 
egy evőkanál forró olajon mindkét oldalát ropogósra kisütötték. Tehettek a tetejére sóval, borssal fű-
szerezett tejfölt, tejfölös túrót vagy sajtot is. De ezek nélkül is nagyon ízletes. Önálló ételként, csemege-
ként ma is sokan készítik és fogyasztják.

A paszuly

A bab, amelyet Beregben csak paszulyként emlegetnek, az egyik legrégebbi főzeléknövény, nagy meg-
becsülésnek örvendett. Elkészítési módja igen változatos volt, nagyon tartalmas ételnek számított. Sokfé-
le babot termesztettek és használtak a térségben. A nagy szemű és vajpuhára főzhető Juliska babot (apró 
szemű fehér bab), kedvelték legjobban.

A bab már a XVIII. században az uradalmi cselédek konvenció leveleiben69 is szerepelt. Évente egy 
véka (36 liter) babot kaptak az uradalom dolgozói, akik ízletesen és változatosan elkészíthető levest és 
főzeléket egyaránt készítenek belőle. Készítették levesnek, főzeléknek habarva, rántással és készítették 
törve pépesen.

Csipetkés bableves (tésztás paszuly)
Négy személyre számítva 30 dkg száraz fehér bab, sárgaré-

pa, petrezselyem, só, őrölt bors, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál 
zsír, pirospaprika, 1 tojásból készült gyúrt tészta.

A babot megmosták, és előző este langyos vízbe beáztatták. 
Az áztató vizet 1,5 literre feltöltötték és feltették főni. Amikor 
félig megfőtt, beletették a megtisztított és hasábokra vágott 
zöldséget. Amikor a bab megpuhult, a levét leöntötték, a zöld-
ségeket és a babból egy keveset áttettek egy másik edénybe. A 

többi babot félretették. Felforralták a zöldséges babot és beletették az elkészített csipetkét. Végül az 
apróra vágott vöröshagymát a zsíron a pirospaprikával megpárolták és a leves tetejére öntötték.

Csipetke készítése (négy személyre): 1 tojás, só, liszt. A tojást egy tálban villával simára kavarták, 
egy kis sót tettek bele és annyi lisztet, amennyit felvesz, majd kemény tésztává gyúrták. Cipóvá for-
málták, amelyet az egyik kezébe vett a készítője, majd a másik keze két ujjával egy kis gyúrótáblán 
elcsipegetett. Ha elkészült, beletették a forrásban lévő levesbe. 

Bittner Erzsébet visszaemlékezése vámosatyai gyermekéveire: „A földeken már ilyen tájban meg-
kezdődtek az őszi munkák, a gyerekeket is mozgósították a szülők kisebb feladatokra. A mezőn a ku-
koricásban a köztesnövényként vetett babot (paszulyt) főleg nekünk kellett leszednünk, majd otthon 
a fák vagy az oszlopos tornácok hűvösében, esetleg a „színekben” fejtettük ki a babhüvelyekből a 
magokat. A felnőttek feladata volt a babszemek tisztítása (szeleltetése), szárítgatták még kicsikét, az-
tán szakajtó kosarakba rakták, végül vászonzsákokban tárolták. Változatos, kiváló ételek készültek 
belőle (levesként édes-és savanyú káposztával, zöldségekkel, gombódával70, füstölt hússal, kolbásszal, 
rántva, habarva, törtpaszulyként sült hagymával és kolbászkarikákkal). Eszembe jut egy kedves mon-
dóka, amikor a kisgyermeket Beregben megkérdezték ébredéskor: Mit álmodtál?...a válasz: „ Gombó-
dából folyt a Tisza, mellé ültem, kanalaztam.” (Az egyik kedvencem volt nekem is a levesek közül a 
gombódás bableves.)”71 

69 A cselédek az egy esztendős munkára szerződő levele.
70 Gombóda: házi csipetke tészta.
71 Bittner Erzsébet 1947-ben Vámosatyán született, Vásárosnaményban érettségizett és Nyíregyházán, a Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskolán, magyar-történelem szakon szerezett tanári diplomát. Évekig Vámosatyában tanított, majd 1974-től Tö-
rökszentmiklósra költöztek. Itt először általános iskolában, majd a nyugdíjazása előtt 20 éven át középiskolában tanított. A 
Beregi-Tiszahát erős gyökeret jelent számára, ma is beregi embernek vallja magát, figyelemmel kíséri az otthoni életet.
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Káposztás paszuly
Fél kg cirkás paszulyt (tarka bab) még este beáztattak, 

másnap hideg sós vízben puhára főzték. Egy csülköt fel-
tettek főni, annyi vízben, hogy ellepje. Amikor a csülök 
félig puha, beletették a babot és készre főzték. Kivették a 
csülköt, feldarabolták és visszarakták a levesbe. Egy má-
sik edényben megfőztek kb. háromnegyed kg, hideg vízben 
megmosott savanyú káposztát apróra vágott füstölt hús-
sal. Majd összeöntötték, felfőzték és berántották: 2 kanál 

forró zsírban 4 kanál lisztet világosbarnára pirítottak, felöntötték 5 dl tejjel, simára kavarták, és a 
paszuly állandó kavarása mellett a rántást ráöntötték, majd az egészet felforralták. Tálaláskor még 
adhattak hozzá egy-egy kanál tejfölt.

Mikor már volt friss káposzta és elfogyott a savanyított, a káposztás paszulyt édes káposztával is 
készítették: fél kg beáztatott paszulyt feltettek főni. Ebbe beletették az apróra felvágott édes káposztát, 
megsózták. Együtt főzték. Majd tetszés szerint ecetet tettek bele. Amikor megfőtt, 4 kanál lisztből és 
két kanál zsírból barna rántást készítettek, felöntötték fél liter tejjel, ezzel behabarták. Ha úgy kíván-
ta, még utána sózták, és ki-ki tejfölt is tehetett rá.

Tengeriből72 (kukoricából) készült ételek

A tengerit (kukorica) elsősorban takarmányozásra termelték, de ott találjuk a mindennapi táplálko-
zásban is. A tengeri lisztet a búzaliszt szaporításához használták. Amikor a tengeri a szárán megszáradt, 
a legszebb csöveket kiválogatták puliszkalisztnek. De a száradást úgy is siettették, hogy a legszebb 
csöveket suskájánál fogva összekötötték, és a tornácon, az eresz alá rúdra rakták, itt a rágcsálók nem 
fértek hozzá. Ez volt a kötözött tengeri. Ha a padlásra vitték, a rágcsálók miatt ott is felkötve tartották.

Puliszkának a tengerit kövön és puhára kellett őrölni. A hengermalmok is tartottak erre a célra követ. 
A tengeriliszt tárolására nagyon oda kellett figyelni, nehogy befülledjen, mert akkor megkeseredett. Tar-
tósítószert nem használtak hozzá, inkább többször őröltek évente. Ha nem volt búzaliszt, ínséges időben 
csupán tengerilisztből is sütöttek kenyeret. Ám ha gyors ételt akartak, puliszkát főztek, ami különösen 
télen gyakran került az asztalra.

A főtt tengeri az egyik legtermészetesebb csemege volt. A zsenge tengericsöveket vízben megfőzték. 
Kissé megsózva ették. Ma már erre kinemesített csemege tengeriből készítik. Nagyon ízletes, népszerű 
eledel még a fiatalok körében is. Téli csemegeként is fogyasztották, de ekkor nem volt zsenge tengeri, 
ezért a száraz szemes tengerit este beáztatták, másnap reggel feltették főni. A főzővízbe kevés cukrot 
tettek. Egész nap főzték, mire ehetőre megpuhult. Kanállal tányérból ették. Nyáron, krumpliszedéskor 
a mezőn nyárson, szabad tűzön sütötték, pirították meg a zsenge tengerit.

Tejes puliszka
Másfél liter forró sós vízbe folyamatosan beleszórtak 40 dkg ku-

koricalisztet. Közepes lángon addig kavarták, amíg a vizet teljesen 
magába szívta. Ezzel kész lett a puliszka. Ezután tányérra tették, 
egy bögréből mindenki öntött rá magának egy kis tejet. Mindaddig, 
amíg a puliszka el nem fogyott.

72 A kukorica vagy népies nevein tengeri, törökbúza, málé. Amerikában őshonos, Európába Kolumbusz közvetítésével került. 
Ma a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk. A magyar kukorica szó a szerb és horvát kukuruz szóból 
származik, amelynek további eredete ismeretlen. A korábban elterjedt tengeri elnevezés a 16. század óta használt tengeri búza 
kifejezésből rövidült le a 19. században.
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Lekváros puliszka
Ha szilvalekvárt tettek rá, a lekvárt előtte tejjel vagy tejföl-

lel felhígították, a tányérra tett puliszkát ellapogatták, majd 
bekenték lekvárral. Ezután még tettek rá egy vékony puliszka-
réteget. Az ínyencek a tetejére még tepertőt is tettek.

Zsíros puliszka, káposztás puliszka
Akkor készítették, amikor disznóölés után friss tepertő volt a háznál. 

Rendszerint lapos tálban készítették és tálalták. A tálba zsíros kanállal 
szaggatták bele a puliszkát, közben tepertőt hintettek közé. Amikor a 
tál tele volt, a tetejére is szórtak tepertőt, és tettek rá kolbászkariká-
kat is. Savanyúságnak nyers hordós káposztát ettek hozzá. Ha a tepertő 
mellé még apróra vágott hordós káposztát is tettek a puliszkába, akkor 
az már káposztás puliszkának számított.

Pergelt, szaggatott puliszka
40 dkg tengeri kását egy lábasban zsír nélkül megpirítottak. Ezu-

tán annyi vizet öntöttek rá, amennyi bőven ellepi, majd megsózták 
és kevergetve puhára főzték. Végül kis kanállal galuskákat szaggat-
tak egy kerek tálba. 15 dkg szalonnát kis kockákra vágva kisütöttek, 
majd a zsírban egy fej felaprított hagymát aranysárgára pirítottak. A 
galuska tetejét ezzel bezsírozták, majd szilvalekvárral megkenték. Ezt 
több rétegben is készítették. Az este főzött, fel nem használt puliszkát 
reggelire, vagy másnap ebédre fogyasztották el. A puliszka reggelre 

meghűlt, megkeményedett. Ez szépen levált az edényről. Ezt a puliszkát vaslábasba tették, és a meleg 
tűzhelyen tepertőzsírral feltörték és felpirították. Savanyúsággal, főként savanyú káposztával ették.

Málé vagy málé-édes
A megszitált tengeri lisztet este megkeverték vízzel, vagy 

ha volt, tejjel. Reggelig állni hagyták. Cukorral édesítették. 
Kiolajozott tepsibe öntötték és megsütötték. A tepsiből ki-
borítva kockákra vágták és süteményként fogyasztották. 

Hétköznap, amikor második fogásként ették, egyszerűbb 
változatban készült. A megszitált tengeri lisztet este megkeverték vízzel, vagy néha tejjel. Reggelig 
állni hagyták. Palacsintasütőbe olajat, vagy zsírt tettek, a masszát kanalanként beleszaggatták. Elő-
ször az egyik, majd a másik oldalán megpirították. Tányéron cukorral hintették és tésztaként ették.

S zilvalekváros kukoricamálé
5 dl tejet kicsit megsóztak, adtak hozzá 10 dkg cukrot, ezt 2 tojás-

sal, 15 dkg vajjal, 1 kiskanál szódabikarbónával jól összekeverték. 
Majd apránként annyi tengeri lisztet dolgoztak bele, amennyit felvesz,
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hogy lágy kenhető massza legyen. Két adagban kizsírozott tepsiben megsütötték. Az egyik lapot szil-
valekvárral megkenték, a másik lappal beborították, és a tetejét porcukorral meghintették. Nagy koc-
kákra vágva kínálták.

Málépucuka
Búzaliszthez egy harmad málélisztet kevertek, ezt vízzel 

meggyúrták, kinyújtották (sodorták) gömbölyűre, elvagdalták, 
megfőzték, megzsírozták; szárazon ették. Néha szórtak a tete-
jére savanyú káposztát is. A málépucukát készítették levesbe-
tétnek is. Ekkor kevesebb máléliszet tettek a búzaliszthez, mint 
az előbbinél, de ugyanúgy gyúrták, nyújtották, mint a szárazra 

készített pucukát. Levet készítettek hozzá: szalonnát megpirítottak, tettek bele egy kis sáfrányt, papri-
ka helyett. Ezt feleresztették vízzel, megsózták és ebben főzték a pucukát.

Puliszka toroskáposztával és lesipecsenyével
Régen, a disznóöléskor ebédre a megpirított savanyú káposz-

tához, a toros káposztához és a sült húshoz (lesipecsenyéhez) 
puliszkát tálaltak fel. Beregben a pirított káposzta el is marad-
hatott, az a Szatmári Tiszaháton volt jellemző étel a disznótor-
ban. A puliszka viszont mindkét tájegységben szerves része volt 
a disznótornak. Ahol volt elegendő kenyér, ott a puliszka helyett 
kenyeret szolgáltak fel a lesipecsenyéhez.

Töltött káposzta tengeri kásával
A nagy szeműre darált tengerikását vízzel átmosták, egy tálba 

tették. Füstölt szalonnát kockákra vágtak és olajon felforrósítot-
ták; majd olajon hagymát pirítottak, ezeket ráöntötték a kására. 
Ezután sót, paprikát és borsot adtak hozzá, és jól összekeverték. 
Savanyú káposztába töltötték, apró káposztát tettek a főzőedény 
aljára, és szép sorjában elhelyezték a káposztákat. Sós vízzel 
felöntötték, majd paradicsomlevet is öntöttek rá, és úgy főzték. 

Mikor a falusi háztartások nem jutottak rizshez, disznóvágáskor a májas és véres hurkát is ten-
geridarával töltötték. A megdarált és felfűszerezett belsőségekhez nagy szeműre darált tengeridarát 
tettek. A darát előtte megmosták, leszűrték és úgy keverték a masszába. Egy harmadával kevesebb 
kellett belőle, mint amennyit ma a rizsből tesznek.

S zílvéz cibere
Az aszalt szilvát odatették főni. Amikor az forrni kez-

dett, egy félmaréknyi tengerikását tettek bele, és együtt to-
vább főzték. Mikor már csaknem megfőtt, egy evőkanálnyi 
szilvalekvárt is elkevertek benne. Nagypénteki eledel volt.
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Tökből készült ételek

Valamikor a sütőtök fontos élelmiszer volt. Ették sütve és főzve egyaránt. A sütőtökről azt tartották, 
hogy akkor édesedik meg, ha megcsípte a dér. Jónak tartották a vastaghúsú, „széles szalonnájú” tököt. 
Azt tekintették jónak, amelyik megsütve édes és parázs. Ezt a nyers tökről úgy próbálták megállapítani, 
hogy egy kis darabot vízbe dobtak: ha lemerült, akkor jó. Ízletes ételt is készítettek belőle. A sütőtökön 
kívül a főzeléktököt vagy gyalogtököt is ott találjuk az ételek között.

Tökpép
A sütőtököt meghámozva apró kockákra vágják, vízben megfőzik, 

átpasszírozzák és visszateszik főni. Tejjel, liszttel behabarják, törött 
borssal ízesítik. Volt, hogy egy kis cukorral is édesítették. A folyékony, 
tejföl sűrűségű ételt kanállal ették.

Töklaska (töklötyí)
Közepes nagyságú, kb. 1 kg gyalogtököt meghámoztak, megreszel-

ték, kissé megsózták és állni hagyták. Közben egy fej hagymát apró-
ra vágtak, egy púpozott evőkanál zsíron megfonnyasztották és a ki-
nyomkodott töklaskát beleforgatták. Majd ecettel meg egy kis vízzel 
felöntötték, és puhára párolták. Végül egy kanál lisztet két tojással 
simára kavartak, folyamatosan hozzáadva 1 liter tejet. Az elkészült habarást ráöntötték a megpuhult 
tökre. Ha kellett, még utána sózták és az egészet felforralták.

Tökpaprikás
1 kg zsenge tököt meghámoztak, és ujjnyi széles szeletekre vág-

ták. Majd egy kanál zsírt felforrósítottak, és a tökszeleteket mind 
a két oldalán hirtelen megpirították. Ezután a szeleteket szűrőla-
páttal kiszedték. A visszamaradt zsírban egy nagy fej hagymát 
kockára vágva megfonnyasztottak, majd pirospaprikát adtak 
hozzá. Evőkanál lisztből és 3 dl tejfölből habarást készítettek, 

ráöntötték a paprikás hagymára. Megsózták és beletették a tökszeleteket. Az egészet felforralták. Tört 
krumplival ették.

Levesek és tésztaételek

Pergelt leves
Zsírban apróra vágott hagymát pirítottak, majd pirospap-

rikát tettek bele. Ha volt, füstölt szalonna zsírját használtak 
hozzá. Derelyemetszős kockatésztát készítettek, amelyet forró 
sós vízben megfőztek. Mikor megfőtt, a hagymás, paprikás 
zsírt ráöntötték. Tavasszal és nyáron zöldséggel, krumplival 
gazdagabbá tették.
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Tarhonyaleves
5 dkg füstölt szalonnát kis kockákra vágtak és kisütötték; 

a tepertőt kiszedték, a zsírján megpirítottak 4 kanál tarho-
nyát. Pirospaprikával meghintették és felöntötték másfél liter 
vízzel. Egy közepes nagyságú vöröshagymával és a csokorba 
kötött petrezselyemmel ízesítették. Közben megtisztítottak 
2 közepes krumplit, és apróra vágva beletették a tepertővel 
együtt. Ha kellett, még megsózták.

Csipetke leves
Egy liter sós vizet felforraltak, és a csipetkét – a csipet-

kés bablevesnél leírtak szerint – beleszaggatták. Ha mind 
megfőtt, a tejben a lisztet simára elkeverték, és a csipetkés 
levet ezzel behabarták. Ezután beletették az apróra vágott 
petrezselymet. A habarással együtt a levest felforralták, ha 
kellett, még megsózták.

Köménymagos leves
Egy kanál liszttel, 2 dkg zsírral rántást készítettek, 

még forrón hozzáadtak egy kiskanál köménymagot, 
még azzal is pirították. Hideg vízzel felengedték, meg-
sózták és beletettek egy kis fej hagymát, és azzal is főz-
ték 10 percig. Aztán leszűrték. Evéskor pirított kenyeret 
kockára vágtak, és azt tettek bele. (Ha hirtelen főzni kel-
lett valamit, vagy ha beteg volt a családban, ha reggel 
nem volt más, rendszerint a köménymagos leves járta.)

Főtt tészták

A beregi táplálkozásban kiemelt helye volt a főtt tésztáknak. Télen és nyáron egyaránt fogyasztották. 
Tartalmasabb, rántott vagy habart levesek mellé rendszerint valamilyen tésztafélét főztek.

Grízes tészta
Fél kiló lisztből, 3 tojással, vízzel jól gyúrható tésztából las-

katésztát készítettek, majd bő sós vízben kifőzték. 15 dkg grízt 2 
kanál zsíron megpirítottak, majd sós vízzel felengedték és meg-
főzték. A megfőtt pirított grízt összekeverték a tésztával. Vaní-
liás cukorral megszórták, vagy lekvárt adtak hozzá, úgy ették.
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Pászka
A búzalisztet vízzel meggyúrták, táblán vékonyra kinyúj-

tották, és nagy darabokra vágva a tűzhely tetején megpirí-
tották. Aztán apró darabokra törték, majd sós vizet forral-
tak, és az összetört pászkára egy tálban ráöntötték, azután 
leszűrték. Tepertős zsírral, túróval összekeverték, tejfölt 
is tettek rá. Olyankor csinálták, amikor nem volt tojás.

Zsíros tészta
A búzaliszthez két, három tojást és vizet használtak. Kemény-

re, de könnyen nyújthatóra gyúrták, majd nyújtás után ujjnyi 
szélességű, 5–8 cm hosszúságú metélt tésztát készítettek. Egy lá-
basban szalonnát apró kockákra vágtak, zsírját kiolvasztották, a 
tepertőt megpirították. Odakészítettek egy mély tálat – régebben 
fatálat, később cseréptálat –, ebbe tették zsírjával együtt a teper-
tőt. A forró sós vízben kifőtt, frissen készített tésztát még forrón beletették és óvatosan összekeverték. 
A tálat az asztal közepére tették, körül ülték és mindenki vett kanállal a tálból, úgy fogyasztották.

Reszelt tészta
A keményre gyúrt tésztát megreszelték. Sós vízben sűrűre megfőz-

ték, a tetejére paprikás tepertős zsírt tettek. Egy másik változatban a 
keményre gyúrt tésztát megreszelték, sós vízben sűrűre főzték, majd 
leszűrték és a megfőtt tésztát forralt tejbe tették, és úgy ették, mint a 
tejes puliszkát.

Kora tavaszi zöld ételek

A falusi emberek mindent felhasználtak ételeikhez, amit évszakonként a természet nyújtott. A kora 
tavaszi ételek között olyanokat is találunk, amelyek mára már feledésbe merültek. Ahogy a zöldséges 
kertek növényei használhatóvá váltak, úgy lettek évszakonként egyre tartalmasabbak a hétköznapi 
ételek is.

Padlutka (levelekből készült zöld főzelék)
Kora tavaszi zöld levelekből készült leves vagy főzelék. 

Kora tavasszal repcelevelet gyűjtöttek. Ezt megtisztítva 
apróra vágták, megfőzték; fokhagymás rántást készítet-
tek, a rántást tejjel felengedték, a végén ecettel savanyí-
tották. Ha volt ekkor még füstölt hús, megfőzték és azt is 
tettek bele. Ha nem volt, akkor tükörtojással, vagy csak 
úgy magában ették. Készülhetett gyenge ribizlilevelek fel-
használásával is. Ezt megmosva, apróra vágva megfőzték, 
tetszés szerint sózták, tejjel felengedett fokhagymás rán-
tást készítettek, a végén ecettel savanyították.
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S alátaleves
A megmosott salátát felvágták, zsíron megfonnyasztották, 

tetszés szerint sózták, kevés borssal ízesítették. Két evőkanál 
lisztből rántást készítettek, felengedték 2–3 dl tejjel, majd 2 dl 
vízzel. A végén tetszés szerint ecetezték. Az édes szájúak kevés 
cukrot is tehetnek bele.

A leves készülhetett sóskából is. A megmosott sóskát egy 
kanál zsíron megabárolták, tetszés szerint sózták, két kanál liszttel folytonos kavarás mellett meg-
hintették; fokozatosan fél liter tejjel folytonos kavarás mellett felöntötték, majd adtak hozzá még fél 
liter vizet. A végén kevés cukorral édesítették és összefőzték. A sóskamártás ugyanúgy készült, mint a 
sóskaleves, csak sűrűbbre hagyták. Kevesebb vizet öntöttek hozzá. Sós tört krumplival ették.

Kaporleves
Egy nagy csokor gyenge, zöld kaprot apróra vágtak, egy kanál 

zsíron, vagy apróra vágott pirított szalonnán megabárolták, tet-
tek bele egy kevés sót és egy kanál cukrot. 2 kanál lisztből világos 
rántást készítettek, majd 2 dl tejjel felöntötték. A megabárolt ka-
porlevélre tették, végül hozzáadtak 1 liter vizet, majd az egészet 
összefőzték; végül tetszés szerint ecetezték.

Csalánleves
A 30-40 dkg megmosott csalánlevelet forró vízbe tették és forralták, 

leszűrték és leöblítették, majd apróra vágott sárgarépát és petrezsely-
met tettek bele, és megpárolták. Ezt követően húslevessel és két deci 
vízzel felengedték és petrezselyemlevéllel, felaprított hagymaszárral és 
fokhagymaszárral fűszerezték. Ha a zöldség megpuhult, apróra vágott 
keményre főtt tojással és tejföllel tálalták. 
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14.
Vámosatya recepttára

Az alábbi recepteket Vámosatya óvodai dol-
gozói jegyezték le és az önkormányzatnál a 
polgármester őrizte. Az óvoda konyhája egy-
ben a szociális étkeztetés központja is volt, így 
az óvodában dolgozó asszonyok folyamatosan 
kapcsolatban voltak a főzéssel, mindamellett, 
hogy otthon a családra iis főztek. Mivel a re-
ceptek az asszonyok saját írásai, azokon sem-
mit nem változtattam. A receptek lejegyzői egy 
közös képen egy barabási falunap főzőverse-
nyén készült fotón. Balról jobbra: Bancsi Bé-
láné, Aux Józsefné, Szűcs Béláné és Miskolczi 

Ferencné. Miskolczi Ferencnének, Arankának külön köszönettel tartozom, mert a könyvben szereplő 
ételekről készített fotóit a rendelkezésemre bocsájtotta.

Vadas ízek (Összeállította Bittner Imréné)

Fácán leves
„Hozzávalók: 1 fácán, 6 db sárgarépa, 2 petrezselyem. 1 

db karalábé, 1 db zeller, 1 db hagyma, só, bors, petrezselyem 
zöldje, zeller zöldje. Elkészítése: A fácánt jól megmossuk és 
odatesszük főni. Mikor felfőtt, a habjától megtisztítjuk és 
felzöldségeljük, fűszereket hozzáadjuk és lassan főzzük to-
vább. Amikor kész, házi készítésű reszelt tésztával tálaljuk.”

Nyúl savanyú
„Hozzávalók: 1 kg nyúl hús (vad), 5 db sárgarépa, 1 db 

petrezselyem, 1 db karalábé, szemes borsot összetörni, erős 
paprika, só, cukor, ecet, babérlevél, tej és pirospaprika a rán-
tásba. Elkészítése: A nyúl húst külön vízben megfőzzük, egy 
fazékban kb. 4 liter vízben, beletesszük a zöldséget, fűszere-
ket, utána a húst. Majd rántást készítünk, azt tejjel felen-
gedjük. Amikor a hús már puha, a szűrőn átszürve hozzáad-
juk a rántást. Amikor belefőtt, levesszük a tűzről.”
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Őz pörkölt
„Hozzávalók: Zsír, hagyma, paprika, só, fokhagyma, babér-

levél, erős paprika, tejföl. Köret: tészta, például nagy csiga. El-
készítése: A húst jól kiáztatjuk hideg vízben. Egy lábasba zsírt 
teszünk, belevágjuk a hagymát és a paprikát, majd a húst. Fű-
szerekkel ízesítjük. Mikor kész, a tejfölt pici liszttel elkavarjuk 
és a pörkölthöz tesszük. Forrás után levesszük és nagy csigatész-
tával, amit házilag készítenek tálaljuk.”

Vaddisznópörkölt
„Hozzávalók: Zsír, hagyma, paprika, só, fokhagyma, babérlevél, 

erős paprika. Elkészítése: Ugyanúgy készítjük oda, mint az őz pör-
költet, csak ehhez tejfölt nem adunk. Tálaláskor főtt burgonyát és 
savanyúságot, vagy kovászos uborkát adunk hozzá.”

Juhász ételek (Összeállította: Miskolczi Ferencné)

Juhász leves atyasi módra
„Hozzávalók: 20 dkg bárány lapocka, 6 dkg füstölt sza-

lonna, 10 dkg kolbász, 15 dkg gomba, 1 fej vöröshagyma, 1 ge-
rezd fokhagyma, pirospaprika, pirosarany, erős paprika, vö-
rösbor, petrezselyem zöld, só, 1 tojás, 10 dkg lisztből csipetke.

Elkészítés: A füstölt szalonnát kis kockákra vágjuk, ki-
olvasztjuk, a zsírból kiszedjük és félretesszük. A zsírjában 

megpirítjuk a vöröshagymát, majd pirospaprikát teszünk bele, majd felengedjük 1 dl vízzel és a zsírjára pi-
rítjuk. A bárnylapockát kis kockákra vágjuk, hozzáadjuk és még kevés vízzel felengedjük és pároljuk. A kol-
bászt karikákra vágjuk, a gombát kockára és a levesbe tesszük. Sóval, delikáttal, piros arannyal, erős pap-
rikával ízesítjük. Fokhagymával, vörösborral, petrezselyem zölddel készre főzzük. Csipetkét főzünk bele.”

Töltött bárány
Hozzávalók: 1 nagyobb báránycomb, 1 kg darált ser-

téshús, 8 db tojás, só bors, száraz kenyérmorzsa pici 
vízbe áztatva, 10 db főtt tojás, tejföl a töltelékbe, hogy 
puhább legyen és kolbász.

Elkészítése: A darált húsba teszünk tojást, borsot, sót. 
A kenyeret jól kinyomkodjuk, ezt is hozzáadjuk, és jól ösz-
szekavarjuk. Első rétegbe darált hús, utána egész főtt tojás, 
utána hús, kolbász, hús és a báránycombot összevarjuk.

Zsírt teszünk egy tepsibe, pici vizet és a combot pirosra sütjük. Kenyérrel és uborkasalátával tálal-
juk, vagy krumpli pürével.”
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Birka pörkölt juhtúrós sztrapacskával
„Hozzávalók: 2 kg kockára vágott birkahús, 4-5 fej 

hagyma, 15 dkg zsír, fűszer paprika, delikát, pirosarany, 
pörkölt alap kocka, só, fokhagyma, vörös bor, kömény-
mag, babérlevél.

Elkészítése: a vöröshagymát kockára vágva a zsiradékon 
megdinszteljük, fűszer paprikát hozzáadjuk, kb. 2 dl vízzel 

felengedjük. Hozzáadjuk a fűszereket, végül a húst. Pirítjuk ha kell, még pici vizet adhatunk hozzá.
Sztrapacska. Hozzávalók: reszelt burgonya, liszt, tojás, só. Elkészítése: 4-5 db reszelt burgonyát, 1 

tojást, sót összekeverünk és annyi lisztet adunk hozzá, amennyit felvesz. Nokedli keménységű legyen. 
Forró vízbe szaggatjuk, ha feljön a víz tetejére, kiszedjük, leöblítjük pici olvasztott zsírt adunk hozzá, 
a tetejére juhtúrót morzsolunk.”

Helyi ízek (Összeállította: Szűcs Béláné)

Táskaleves (görcs leves)
„Hozzávalók: 10 db tojás, 1kg liszt, 2-3 fej vöröshagyma, 10 dkg zsír, 

só, bors, delikát, csemegepaprika, zöldség ízlés szerint. Elkészítése: 10 
db tojásból és 1 kg lisztből tésztát gyúrunk. A 10 dkg zsírt felolvaszt-
juk és a hagymát belekockázzuk. Aztán a csemege paprikát hozzáad-
juk egy evőkanállal. Ennek a zsírnak egy részét a tésztára rakjuk és 
elkenjük, rakunk rá sót, borsot, delikátot. Amikor kész, 1 cm csíkokat 
háromszor feltűrjük és utána elvágjuk, ezekből görcsöket kötünk. A 
leves levét előre el lehet készíteni, amibe a megmaradt hagymás zsírt beletesszük, ízesítjük ízlés sze-
rint. Aki szereti zöldséggel is gazdagíthatja.

Töltött káposzta
„Hozzávalók: 3 fej édeskáposzta, 1,5 kg darált sertéshús, 2 fej 

vöröshagyma, 10 dkg zsír, 1-2 evőkanál csemege paprika, só, bors, 
erőspaprika, (gulyáskrém, pirosarany, delikát ételízesítők), fél 
kg rizs, sűrített paradicsom. 

Elkészítése: Az édeskáposztát megabároljuk sós ecetes vízben. 
Hideg vízbe szedjük ki, majd lekocsányoljuk. Hagymás zsírt ké-

szítünk, ebbe a paprikát, húst, rizst beletesszük és ízlés szerint fűszerezzük. Utána betöltjük a káposz-
taleveleket. Sóval, erőspaprikával, sűrített paradicsommal kb. háromnegyed óráig főzzük.”

S zilvalekváros derelye
„Hozzávalók: 1 kg liszt, 10 db tojás, 20 dkg szilvalekvár, 15 dkg 

cukor, 1 csomag zsemlemorzsa, 10 dkg zsír, só. Elkészítése: A lisztből 
és tojásból tésztát gyúrunk, és szép vékonyra kinyújtjuk. Kinyújtás 
után kockára vágjuk és késhegynyi lekvárt rakunk rá. Összehajt-
juk és a szélét ujjheggyel vagy villával lenyomkodjuk.

Forró sós vízben kifőzzük és hideg sós vízbe kiszedjük. Egy kevés forró zsírral leöntjük. A zsemle-
morzsát zsíron megpirítjuk aranysárgára. Kihülés után cukorral ízesítjük.”
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Édességek (Összeállította: Aux Józsefné, Bancsi Béláné)

Tengeri málé
„Hozzávalók: 40 dkg kukorica liszt, 6 dl tej, 7 dkg zsír, só, 1/2 

citrom reszelt héja, 15 dkg porcukor, 5 tojás.
Elkészítése: A kukorica lisztet leforrázzuk forrásban lévő tejjel. 

Habverővel csomómentesre, simára keverjük, majd hozzáadjuk a 
fagyott zsírt, ezzel is kikavarjuk. Fél deka sóval, fél citrom reszelt 
héjával, porcukorral ízesítve a felvert tojásokat beletéve újból kika-

varjuk. Alaposan kizsírozott tepsibe öntve forró sütőbe csúsztatjuk, majd kis idő múlva a hőmérsékle-
tet csökkentve tűpróbáig sütjük.(Egy fogpiszkálót beleszúrva, ha már nem ragad rá tészta, kész van.)”

S zilvalekváros szálalkiás (szalalkális73)
„Hozzávalók: 3 csésze liszt, 1 csésze zsír, 1 csésze cukor, 1 szálal-

kia, 2 dl tejföl, 3 tojás sárgája, pici só. Töltelék: szilvalekvár, ízlés 
szerint cukorral ízesítve.

Elkészítése: A hozzávalókat összedolgozom, a szálalkiát egy 
kis tejföllel felfuttatom. A liszt, zsír, cukor, tojás sárgája és só ke-
verékéhez adom. Két cipót formálok belőle, egyikkel kibéle-
lem a tepsit, Rákenem a szilvalekvárt, a másik lappal befedem. Villával megszurkálom, majd meg-
sütöm. Porcukorral megszórom és szeletelem.” (Képünkön a szilvalekváros szálalkiás 6 lapból áll.)

Diós-rácsos
„Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 tojás, 25 dkg cukor, 1 ráma 

margarin, ½ sütőpor, 1 kávés kanál szódabikarbóna, 2 ka-
nál tejföl, pici só. Töltelék: 40 dkg darált dió, 3 tojás fe-
hérje, 20 dkg porcukor, 2 csomag vanilia (vaniliás cukor).

Elkészítése: A hozzávalókat összedolgozom. Két cipót 
formálok belőle. Az egyikkel kibélelek egy tepsit, erre rakom 

a tölteléket. A másik cipóból rácsot készítek. Közepes lángon arany sárgára sütöm. Porcukorral meghin-
tem, négyszögletes darabokra szeletelem.”

Almás krémes
„Hozzávalók: Tészta: 60 dkg liszt, 20 dkg zsír, 20 dkg porcu-

kor, 2 tojás, 1 sütőpor, 2 vanilia cukor, 3-4 evőkanál tejföl. Krém: 
2 tojás ½ liter tej, 2 csomag vanilia puding, 15 dkg porcukor, 25 
dkg vaj. Töltelék:1,5 kg alma, 2 evőkanál vaj, 10 dkg porcukor, 1 
mokkás kanál fahéj.

73A szalalkáli, kémiai nevén ammónium-bikarbonát. hasonló elven működik, mint a szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbo-
nát), de nem csak széndioxid keletkezik belőle sütés közben, hanem ammónia is, éppen ezért csak nyitott konyhaablak mellett 
szabad szalalkális süteményt sütni. Mivel az ammónia kellemetlen szaga képes a süteményekben is megmaradni, ezért csak 
vékony, könnyen szellőző süteményekhez, tésztalapokhoz szokták használni.
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Elkészítése: A tészta alapanyagait összegyúrom, három részre osztom és vékony négyszögletes lapokat 
sütök belőle. A pudinghoz 2 evőkanál cukrot keverek, fokozatosan hozzáadom a tejet sűrűre főzöm és 
belekeverem a tojásokat.

A krémet hűlni hagyom. Az almát megreszelem és a vajon addig párolom, amíg elfő a leve, cukorral és 
fahéjjal ízesítem. A krémhez a margarint habosra keverem a cukorral, majd a kihűlt pudinggal. Egy tész-
talapot visszateszek a tepsibe, rákenem a krémet, ráteszem a másik lapot, ráhalmozom az almatölteléket és 
befedem a harmadik lappal. Egy napig állni hagyom, hogy megpuhuljon. Négyszögletes szeletekre vágom.”

Mákos babájka (bobájka)
„Hozzávalók: 1 kg liszt, 1 ráma, élesztő, tej, zsír, tejföl, 1 tojás, 

csipetnyi só, cukor.
Elkészítése: A lisztet a rámával eldolgozzuk. Hozzáadjuk a zsírt, 

tejfölt, tojást, sót, cukrot, futtatott élesztőt és jól összedolgozzuk, 
majd pihentetjük. Mikor megkel, darabokat vágunk, kisodorjuk, 

kockára vágjuk, zsírozott tepsiben sütjük. Sütés után szétszedjük és cukros tejjel leöntjük. Cukros má-
kot készítünk és azzal is összekeverjük.”

Vízen kullogó
„Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2 dl tejföl, 10 dkg vaj, 2 

tojás, 2 dl tej, só, citromhéj, 20 dkg kristálycukor.
Elkészítése: 2 dkg élesztőt 1 dl langyos tejben megfuttatunk. Fél 

kg lisztet 10 dkg vajjal elmorzsolunk, hozzáadunk 2 dl tejfölt 1 
dl langyos tejet, 2 tojást és az élesztőt. 1 kiskanál sóval, 1 citrom 
reszelt héjával ízesítve jól kidolgozzuk. Egy tiszta konyharuhába 
tesszük, majd a ruha sarkait összekötjük. (Mint egy batyu úgy nézzen ki.)

Fakanalat dugjunk a csomóhoz, majd beleengedjük egy vödör hideg vízbe. Addig marad a tészta a 
vízben, amíg fel nem jön a tetejére. Majd kivesszük, lisztezett deszkára borítjuk. Kinyújtjuk, négyszög-
letes darabokra szeleteljük, megtöltjük szilvalekvárral, megsütjük, vaniliacukros porcukorba forgatjuk.” 

Csöröge
„Hozzávalók: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 1 dl tej, 

pici só, 4 dl tejföl, 3 db tojás.
Elkészítése: Langyos tejben az élesztőt felfuttatjuk. A to-

jást a tejföllel elmorzsoljuk és hozzáadjuk a liszet, pici sót és 
a felfuttatott élesztőt. Addig dagasztjuk, míg a tészta hólya-
gos nem lesz. Miután megkelt, kinyújtjuk. Szaggatás után 
forró olajban kisütjük. Porcukorral tálaljuk.”
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15.
Vámosatyán ma is főzött régi bergi ételek

A vámosatyai asszonyok receptjeit olyan régi beregi ételek receptjeivel igyekszem kiegészíteni, ame-
lyeket az Interneten találtam. Olyan ételek receptjei ezek, amelyeket régen, a 16-19. század között Vámos-
atyán is ismertek és még ma is megfőzik, vagy megsütik akár a hétköznapokban, akár valamilyen ünnep 
ételeként. Az Internetes oldalak a felhasznált irodalom jegyzékben megtalálhatók. Nem minden receptet 
használtam fel, mert amelyek már szerepelnek a könyv valamelyik fejezetében, azokat kihagytam.

Beregi törtpaszuly
A beáztatott szárazbabot feltesszük főni, (hamarabb 

fő meg, ha előző este beáztattuk) sóval, babérlevéllel és 
zöldséggel, amit nagyobb darabokban teszünk bele. A 
vízzel együtt teszünk bele egészben hagymát, fokhagy-
mát, 2-3 hámozott krumplit. Mikor megfőtt, leszűrjük, 
a levet és a zöldséget félretesszük. A hagymára, fok-
hagymára továbbiakban nincs szükség, az íze belefőtt 
ez ételbe.

A leszűrt babot, a benne főtt krumplit turmixgépbe 
tesszük és péppé daráljuk. Egy edénybe feltesszük főni, sűrű kavargatás közben egy kis liszttel meg-
hintjük, sóval tovább ízesítjük, teszünk bele egy kevés tejfölt, vagy tejszint és kész a törtpaszuly.

A visszamaradt bab levet és a zöldséget visszatesszük főni, 1-2 tojásból nokedlit készítünk, és a le-
vesbe szaggatjuk. Rántást és habarást készítünk, és belefőzzük a levesbe. Mindjárt kész a levesünk és 
a második, vagyis a törtbab.

Közben bő zsírba hagymát darabolunk, megdinszteljük és egy kevés vízzel megpároljuk. Mikor a 
hagyma megpuhult, teszünk rá egy kis darált fűszerpaprikát, és a törtbabra locsoljuk, ezzel fogyasztjuk.

Pirított lekváros laska
Bereg területén a szegények azt ették amit meg-

termeltek, liszt mindig volt, tudtak tésztát gyúrni, 
és a lekvárnak való „nemtudom” szilvafa is vadon 
nőtt a kertek végében. 

Mindenük megvolt tehát a mocskos tészta, vagy 
a pirított lekváros laska elkészítéséhez. Szilvalek-
várt még ma is főznek, de ha nem, akkor meg lehet 
vásárolni. Elkészítése: a széles metélt tésztát sós vízben kifőzik és leszűrik. Forró zsírral és egy csipet 
sóval összekeverik. Lábasba, vagy serpenyőbe raknak egy réteg tésztát és szilvalekvár pöttyöket rak-
nak rá. Erre még egy réteg tészta került, majd megpirítják az egyik oldalát. Egy fedő segítségével meg-
fordítják és megpirítják a másik oldalát is. Ezzel kész a pirított laska.
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S avanyú tojásleves beregi módra
Régen Vámosatyán mindennapos étel volt a szegényebb lakosság 

körében. Elkészítése sem vett igénybe túl sok időt. Manapság, ha a há-
ziasszony elfoglalt, készíthet savanyú tojáslevest a családnak, biztos 
sikere lesz vele.

Elkészítése: diónyi zsírban egy púpos evőkanál lisztet pirosra piríta-
nak folyamatos kavargatás mellett. Dobnak bele egy kis fej hagymát, 
majd tűzről levéve tesznek bele egy mokkáskanál pirospaprikát. Fel-

engedik 1,5 l vízzel. Sóval ízesítik és tesznek bele 1 babérlevelet. Elkavarják 2 evőkanál tejföllel. Mikor 
felfőtt, óvatosan beleengednek személyenként 1-2 tojást. Ekkor már nem szabad kavargatni. Együtt 
főzik még kb. 5 percig.

Káposztás nyögő (szrapacska)
A sztrapacska szlovák eredetű, de Beregben ma is népszerű 

étel. Főleg túróval, juhtúróval fogyasztják, de pirított káposz-
tával is kerül az asztalra. 

Elkészítése: A káposztát lereszelik, kevés olajon sóval és 
borssal megdinsztelik. Egy nagy fazékban vizet forralnak, ami-
be sót és egy evőkanál olajat is tesznek bele. A nyers krumplit 
meghámozzák, megmossák, majd apró lyukú reszelőn leresze-
lik, utána annyi liszttel forgatják össze, amennyi ahhoz szükséges, hogy nokedlihez hasonló állagúra 
keverjék ki. A bekevert tésztát forrásban lévő vízbe szaggatják nokedliszaggatóval, amikor a galuskák 
feljönnek a felszínre, leszűrik, majd a pirított káposztával egybekeverik.

Cinke
Ehhez a meghámozott, karikára vágott krumplit any-

nyi sós vízzel teszik fel főni, amennyi épp ellepi. Ezután 
törik csomómentesre a saját levével, majd folyamatos 
keverés mellett liszttel sűrítik, és főzik össze. Liszt annyi 
kell hozzá, hogy csirizes, galuskatészta sűrűségű masszát 
kapjunk. Rövid pihentetés után forró zsírba mártott evő-

kanállal kiszaggatják, végül zsírral kikent tepsiben vagy serpenyőben megpirítják.
Legegyszerűbb és leggyakoribb változata a pirított hagymával tálalt, de ha disznóvágás után akad 

otthon szalonna vagy sonka, azt is megpirítják és hozzáadják. Hordós káposztával, vagy ízlés szerint 
hagymás-kapros juhtúróval is fogyasztják.

Tormalevélbe töltött „káposzta”
Tavaszi étel, amikor a torma levele zsenge. Ha nyáron, vagy 

ősszel készítik, használhatnak szőlőlevelet is. Leginkább a töltött 
káposztához hasonlít, régen az alapja nem rizs, hanem kukori-
cadara volt. A nyers hús helyett pedig füstölt sonkadarabkákkal 
készítették. A főzőlé sem paradicsomlé, hanem a túrókészítésnél 
visszamaradó tejsavó volt. Ma már ugyanúgy készül, mint a ká-
posztalevélbe töltött, csak torma, vagy szőlőlevélbe töltik.
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Elkészítése: A tormaleveleket forró vízben, ecettel megabálják. A megmosott rizst hozzáadják a da-
rált húshoz és összekavarják az apróra vágott hagymával, paprikával és fokhagymával (a hagymákat 
megdinsztelik kevés olajon). Sóval, borssal, paprikával, delikáttal, pirosarannyal ízesítik, majd annyi 
olajat öntenek rá, hogy ne legyen száraz a töltelék.

Ezután a tormalevélbe göngyölik a tölteléket. Egy fazékba rakják és annyi vizet engedek rá, hogy 
ellepje. Miután felforrt, hozzáadják a vízzel hígított sűrített paradicsomot és lassú tűzön készre főzik. 
Hidegen, melegen is fogyasztják.

Tarkedli
Ha nincs a háznál tarkedli sütő, egy sima serpenyőben is 

el lehet készíteni. Hozzávalók kb. 40 db tarkedlihez: 40 dkg 
finomliszt, 10 dkg kristálycukor, 2 db tojás, ½ liter tej, 2 dkg 
élesztő, 1 csipet só, 3 evőkanál sertészsír vagy olaj, egy kevés 
olvasztott sertészsír a sütéshez.

Elkészítése: az élesztőt 2 dl enyhén cukrozott, langyos tej-
ben futtatják fel. A lisztet szitálják egy tálba és közepébe ké-
szítenek egy kis mélyedést. Ebbe öntik a felfuttatott élesztőt, a 

maradék tejet és a 2 tojássárgáját. Végül bele teszik a sót, a cukrot és a 3 evőkanál zsírt vagy étolajat. 
Fakanállal kb. 10-15 percig alaposan felverik Lágy, egészen gyenge tésztát kell kapni. 

Közben a megmaradt tojásfehérjét kemény habbá verik és a kelt tésztához keverik. Addig keverik, 
amíg a tészta „hólyagos” nem lesz. Ezután már csak 5-10 percig újra kelesztik és kezdhetik is a sütést.

A kelt tésztából zsírozott kanál segítségével kanálnyi darabokat szaggatnak a tarkedli-, vagy pa-
lacsintasütőbe és aranybarnára sütik mindkét oldalát. A kész tarkedliket azonnal meghintik egy kis 
vaníliás vagy fahéjas porcukorral és még melegen lekvárral tálalják.

Beregi tepertős papucs
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 40 dkg darált sertés tepertő, 2 

tojás sárgája, 1 dl fehér bor, 1 csapott evőkanál só, 1 csipetnyi 
őrölt feketebors, 5 dkg élesztő, 3 dl tejföl, 3 dl szikkadt lekvár, 
3 evőkanál étolaj.

A lisztet tálba teszik, hozzáadják a sót, borsot, és a darált 
tepertővel eldolgozzák. Közepébe belemorzsolják az élesz-
tőt, ráborítják a tejfölt, és a tojások sárgáját. Ezt az utóbbi 
három hozzávalót összedagasztják kovásznak. Tejföllel kigyúrják, hogy az egész összeálljon egy jól 
alakítható tésztává.

Ezt lisztezett gyúrótáblán is alaposan átdolgozzák, majd liszttel megszórják, és fél órát kelesztik, 
utána 1 cm vastagra kinyújtják, majd kockákra vágják. Mindegyik közepébe egy teáskanálnyi szik-
kadt lekvárt helyeznek, majd felhajtják, és a széleit gondosan lenyomkodják, nehogy kifolyjon sütés 
közben a töltelék. Zsírral kikent tepsibe teszik, tetejüket étolajjal lekenik, és itt is kelesztik újabb fél 
órát. Előmelegített sütőben, vagy kemencében készre sütik.
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16.
A Bockereki-erdő ízei

Vámosatya vonzáskörzetében található a Bereg tüdeje, a Bockereki erdő, a Beregi-síkság legnagyobb 
összefüggő erdősége, lenyűgöző tisztásokkal, gazdag faunával. 

Az értékes növény- és vadállományt nem csak az itt 
lakók, a tájvédelmi körzet védi, hanem az 1996-ban meg-
alakult „Bockerek” Vadásztársaság is. Területükön gondos 
vadgazdálkodással elérték, hogy a vadállomány létszáma és 
a fajok száma nem csökkent, természetes fejlődésük biz-
tosított. A vadászterületen előforduló védett állatok közül 
a vadmacskát, borzot, vidrát, nyestet lehet megemlíteni. 

A Bockerek Vadásztársaság 1997-ben alakult, vadászte-
rülete a Szatmár-Beregi síkság, Beregi térségében, a Tisza 
folyó és az Ukrán határ között helyezkedik el. A vadgaz-

dálkodásra alkalmas terület nagysága 8000 hektár. A vadásztársaság nevét is adó Bockerek-erdő és az eh-
hez kapcsolódó Csarodai erdő nagy része természetes eredetű, amit számtalan vízfolyás, illetve elvadult, 
becserjésedett rét, legelő tesz változatossá.

A kiváló élőhelyi adottságoknak köszönhetően kimagasló mennyiségű és minőségű nagyvadállomány-
nyal gazdálkodhatnak. A fő vadfajuk a dám-, és a gímszarvas, de jelentős mennyiségű a vaddisznó és 
közepes mennyiségű őzállomány is él a területen. A gímszarvas állomány a kárpáti populációból szár-
mazik de az Ukrán határnál a múltban felállított kerítésnek köszönhetően önálló állományt alkot, amely 
megőrizte őseire jellemző tulajdonságait (nagy terpesztés, sötét agancsszín, hosszú vastag agancsszár, 
kevés koronaág). A jellemzően sötét agancs színű őzállományuk közepesnek mondható. Vaddisznó állo-
mányuk mennyiségben kiváló, minősége jónak mondható, ugyanis minden évben 10-15 darab 18-25 cm-es 
agyarhosszú kan esik a területen.

A vadászatok cserkelve és lesen történnek, amely 
a gyönyörű beregi tájakon maradandó élményt nyújt 
az ide látogató vadásznak. A vadásztatást megfele-
lően felkészült szakemberek végzik. A vadászatok 
minden etikai kritériumnak megfelelően zajlanak. 
A vadásztatást megfelelően felkészült szakember 
Oláh Miklós fővadász irányítása mellett végzik. A 
fővadász igen felkészült, minden etikai kritériu-
mot figyelembe véve végzi a munkáját, rendkívüli 
kulturáltsággal szolgálja ki a Bockerek Vadásztár-
sasághoz érkező bérvadászokat. Rendelkeznek egy 
vadászházzal is, amely Vámosatyán a terület központjában helyezkedik el. A vadászházban 3 fő elszállá-
solását tudják vállalni. Emellett a településen két vendégház is található, amely egyszerre 4-4 vendéget 
képes fogadni.74

Az őszi, téli időszak meghatározó húsfélesége a vadász szezon indulásának köszönhetően az őz, a fácán, 
a szarvas vagy a vaddisznó húsa volt. Manapság viszonylag ritkán, ünnepi alkalmakkor kerül terítékre, 
nem is olcsó, és hát nem mindenki biztos abban, hogy megfelelően el tudja készíteni az értékes húsfélét.

A vad otthoni elkészítése sokban függ attól, hogy milyen előkészítettségű hússal van dolgunk. A 
frissen lőtt állattól a konyhakész húsig sokféle változatban találkozhatunk a vaddal.

74 A Bockerek Vadásztársaság honlapja.  http://kelet-nimrod.hu/bockerek/ (Letöltve: 2021. 01. 24.).
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Szerencsére ma már a legtöbb esetben érlelve kerül elénk a vadhús. Leggyakrabban vaddisznó, muflon, 
szarvas, őz, vadnyúl vagy fácán szerepel a palettán. A régebbi magyar szakácskönyveket áttekintve mára 
már igen szűk vadválasztékból csemegézhetünk. A korábban említett vadak mellett a kisvadak közül 
anno gyakorta került az asztalra szalonka, galamb, vadliba, vadkacsa, szárcsa, fogoly, fajd vagy épp 
fenyőmadár.

Ezeknek a húsoknak az elkészítése legfőképp az állatok életmódjának köszönhetően más, mint a há-
ziállatok húsának feldolgozása. A táplálékért sokat dolgozó, rengeteget mozgó vadak húsa keményebb, 
sűrű és viszonylag zsírszegény.

A vadhús fogyasztásának előkészítéséhez elenged-
hetetlen lépés a hús érlelése. Ez nagyjából annyit tesz, 
hogy a lelőtt állatot kibelezve jól szellőző, száraz, hűvös 
helyen fellógatják, és néhány napig (ez akár lehet egy hét 
is) hagyják, hogy érjen. Ennek a pihentetésnek köszön-
hetően az állat kemény húsa lassan puhábbá válik. Az 
érlelést követően megnyúzzák, perzselik vagy szárazon 
tollaitól megfosztják, majd megfelelő módon feldarabol-
ják, és adott esetben tovább érlelik.

Ennek az érlelésnek az egyik legjobb módja a pácolás. A vad feldolgozásának, pácolásának megvá-
lasztásakor az is fontos szempont, hogy milyen korú állattal van dolgunk, ugyanis a fiatal állat húsa 
sokkal hamarabb megpuhul, mint az öregebb jószágoké. A húst pácolhatjuk olajos vagy vizes pácokban, 
amelyekben a leggyakrabban az alábbi alapanyagok, fűszerek találhatóak: citrom, ecet, mustár, fekete-
bors, gyökérzöldségek, kapribogyó, vöröshagyma, fokhagyma, petrezselyem, borókabogyó, babérlevél, 
kakukkfű, szegfűszeg, koriander, köménymag. 

Klasszikus pácnak számít a félig vízből, félig ecetből készített alap, amibe fehérrépa, sárgarépa, 
babérlevél, bors, citrom, vöröshagyma és só kerül. A vadak pácolásánál gyakori a borral történő puhítás, 
ennek egyik elismert változata a burgundi pác, amely zöldségekkel megbolondított, kakukkfűvel ízesí-
tett borpác.

A pácok mellett fontos, hogy a hús zsírosságát is megad-
juk az elkészítés során. Éppen ezért a felhasználandó, lehár-
tyázott húst vagy szalonnával megspékeljük, azaz a hús ros-
tozatába juttatunk szalonnacsíkokat, amelyek sóssá és kissé 
zsírosabbá teszik a húst, vagy pedig – ha az állat mérete 
vagy az elkészítendő fogás mibenléte nem engedi – akkor 
a hús felületét vonjuk be szalonnával. Ilyenkor célszerű a 
húsos szalonna helyett zsírszalonnát használni, hogy minél 
egyenletesebben és jobban beleivódjon a húsba a zsiradék. 
Ezen kívül jó megoldást jelenthet a hús zsírban történő las-
sú sütése, azaz konfitálása is.

A manapság leggyakrabban fellelhető vadak húsának megvannak a legízletesebb részei, amelyeknek 
felhasználásával garantált sikert arathatunk. A fácánt érdemes teljes egészében felhasználni (ha éppen 
nem jutunk fácánhoz, jó alternatívát jelent a gyöngytyúk is), a szarvas és őz combja mellett a bordája, 
gerince finom. Ez utóbbit érdemes szalonnával megtűzdelve elkészíteni. A vaddisznónak a combját hasz-
nálják fel a leggyakrabban, kedvelt a vaddisznó gerince is.

A vadakat nem csak egyben vagy szeletben sütve készíthetjük el, hanem vagdaltként, pástétom for-
májában is asztalra kerülhetnek. Ezeknél az ételeknél is figyelni kell rá, hogy mindig kellő mennyiségű 
zsiradékkal dolgozzuk össze.

A vadételek mellé jól társíthatóak a kissé savanykás lekvárok, mint a csipkebogyó vagy az áfonya, de 
más piros gyümölcsből (ribizli, meggy, málna, szeder) készített lekvár vagy mártás is ideális lehet a vad-
húsokhoz. A hús ízét a vad által elfogyasztott tápanyag is erőteljesen befolyásolja. Ennek köszönhetően 
a nyári fűveken nevelkedett, hízott állatok húsa édeskésebb, ezért ezeknek a húsoknak a fűszerezése, 
sózása erőteljesebb kell hogy legyen a többi húshoz viszonyítva. 
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A magyar konyhában gyakorta előforduló tejfölös raguk is tökéletesen alkalmasak a vadhús ízesíté-
sére, puhítására, de szintén a magyar konyha az, amely a keményebb húsok számára ideális pörköltek 
vagy levesek formájában is szereti viszontlátni a vadakat.

Vadas, krumpligombóccal
Hozzávalók: vaddisznócomb, sárgarépa, fehérrépa, mus-

tár, almaecet, lilahagyma, tejföl, só, feketebors, babérlevél.
Elkészítése: Az egyben hagyott húst egy nagyobb lábasba 

teszem a karikára vágott zöldséggel, az egészben hagyott 
hagymával, borssal, babérlevéllel együtt. Annyi vízzel ön-
töm fel, amennyi ellepi, majd egy kevés ecetet öntök hozzá, 
és fedő alatt kis lángon főzöm nagyjából 3 órán át. Ha meg-
puhult a hús, akkor külön tálba szedem. A visszamaradt szó-

szból kiszedem a babérleveleket, majd a zöldségeket turmixgéppel összesimítom. A szószt mustárral, 
tejföllel kiegészítem. A húst ujjnyi szeletekre vágom, majd a szaftba visszafektetem és átmelegítem. 
Krumpligombóccal tálalom.

A krumpligombóc hozzávalói: 1 kg krumplihoz 20 dkg finomliszt, 1 egész tojás, csipet só, 1 diónyi 
zsír. Elkészítése: A krumplit megpucoljuk, kockára vágjuk, megfőzzük, és krumplinyomóval összetör-
jük. Amikor már langyos, akkor hozzáadjuk a többi alkotóelemet, és lágy, de rugalmas tésztává gyúr-
juk. Tenyérbe simuló, szilvásgombócnál kisebb gombócokat készítünk belőle. Vizet forralunk, kis sót 
hintünk bele, majd ebben kifőzzük a gombócokat. A kész gombócokat tálra helyezzük, olvasztott vajjal 
finoman meglocsoljuk.

Vadraguleves
Hozzávalók: felkockázott vegyes nagyvad húsa 

(comb, lapocka), erdei gomba (vargánya, tinóru, róka-
gomba, erdőszéli csiperke), száraz fehérbor ugyanany-
nyi vízzel elkeverve, sárgarépa, petrezselyem gyökér, 
petrezselyemzöld, zellergumó, vöröshagyma, fokhagy-
ma, zsír, mustár, tejföl, liszt, só, fehér bors, babérlevél, 
tárkony ecet.

Elkészítése: A vadhúst inaktól, hártyától megtisztít-
juk, apró 2×2 cm-es kockákra vágjuk. Egy nagy fazékban a finomra vágott vöröshagymát és a reszelt 
fokhagymát aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a vadhúst és sózzuk, borsozzuk. A fehérborral elkevert 
vízzel felöntjük, és fedő alatt a húst majdnem puhára pároljuk. Ha a víz elfő, vízzel higított borral 
pótoljuk.

Ha a hús már eléggé puha hozzákeverjük a kockákra vágott vegyes zöldséget, majd vízzel felöntjük, 
beletesszük az összekötözött petrezselyemzöldet, babérlevelet, majd lassú tűzön jól összefőzzük. A pet-
rezselyemzöldet, babérlevelet végül kivesszük.

Ezután hozzáadjuk a raguleveshez a gombát, majd ha a gomba is megpuhult (kb. 15–20 perc után) 
tárkonyecettel, sóval, borssal után ízesítjük. A legvégén adjuk hozzá a mustárt és pikáns savanykásra 
ízesítjük. Csomómentesen elkeverjük a lisztet a tejföllel, és besűrítjük vele a levest. Tehetünk bele le-
vesbetétként csipetkét vagy burgonyagombócot.
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Vaddisznópörkölt gombával
Hozzávalók: vaddisznócomb kicsontozva, vöröshagyma, étolaj 

vagy zsír, fokhagyma, gomba, paradicsom, paprika, vörösbor, só, bors, 
babérlevél, fűszerpaprika.

Elkészítése: A combot apró kockákra vágjuk, majd körülbelül fél 
óráig vízben áztatjuk. A vöröshagymát kockákra vágjuk, majd az 
olajon üvegesre dinszteljük. Hozzátesszük a fokhagymát, azután meg-
szórjuk pirospaprikával, és vízzel felengedjük. A paradicsomot és a 
paprikát is felkockázzuk, és a pörköltalaphoz tesszük. Ezt az alapot 

felforraljuk és belerakjuk a húst, ízesítjük sóval, borssal és babérlevéllel, majd főzzük. Amikor a hús 
már majdnem megpuhult, hozzátesszük a csíkokra vágott gombát. Közben a borral locsolgatjuk az 
ételt. Amikor a hús és a gomba is megpuhult, galuskával vagy főtt burgonyával tálaljuk.

Őzhús bazsalikomos káposztáspaszullyal
Hozzávalók: őzhús, fejes káposzta, tarka bab, só, bors, 

ecet, bazsalikom, olívaolaj, birsalma, kakukkfű, fokhagyma.
Elkészítése: A kicsontozott és hideg vízben kiáztatott őzhúst 

vékony csíkokra vágjuk, és bors, só, kakukkfű hozzáadásával 
kevés olívaolajon megpároljuk. Amíg a hús párolódik a tarka-
babot sós, fokhagymás vízben föltesszük főni. Kevés olajban 
kristálycukrot pirítunk (karamellizáljuk) és erre tesszük a laskára vágott édes káposztát. Sózzuk, cuk-
rozzuk, ecet, fokhagyma és bazsalikom hozzáadásával fedő alatt lassan pároljuk. Vizet tilos hozzáadni!

Amikor a bab megfőtt, leszűrjük és hozzáöntjük a párolódó káposztához. Ha a hús puha azt is a ká-
posztához öntjük. Óvatosan összekeverjük, hogy a hús ne törjön. Tetejét hámozott birsalmaszeletekkel 
betakarjuk, száraz fehérborral meglocsolva 15 percig még együtt pároljuk.

Fácánrizottó
Hozzávalók: fácán, 5 dkg zsiradék, vöröshagyma, piros-

paprika, só, törött bors, 20 dkg rizs, majoránna, borsikafű.
Elkészítése: Az előkészített fácánt apró darabokra vágjuk, 

hideg vízzel jól megmossuk. A zsiradékot felforrósítjuk és 
megpirítjuk rajta az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a 
húsdarabokat, meghintjük pirospaprikával, sózzuk, borsoz-
zuk, fedő alatt pároljuk. A rizst megmossuk és leöntjük forrás-
ban levő vízzel, hozzáadjuk a majdnem kész húshoz, fűsze-

rezzük a majoránnával, borsikafűvel. Forró vizet vagy húslevest aláöntünk, hogy ellepje, készre főzzük.

Fűszeres vaddisznócomb
Hozzávalók: szeletelt vaddisznócomb, só, bors, bazsali-

kom, kakukkfű, tojás, liszt, tej, őrölt szerecsendió, apróra 
vágott zellerlevél, zúzott fokhagyma, zsír a sütéshez.

Elkészítése: A hússzeleteket kissé kiklopfoljuk és besóz-
zuk. Mikor kiengedte a levét megszórjuk a fűszerkeverék-
kel, amit előre összekeverünk (bors, bazsalikom, kakukkfű).
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Közben elkészítjük a bundázáshoz a palacsintatésztát. A 2 tojást liszttel, tejjel simára keverjük, 
sűrűbb legyen mint a hagyományos palacsintatészta. Ízesítésre sót, borsot, szerecsendiót, zúzott fok-
hagymát, zellerlevelet használunk.

A zsiradékot felforrósítjuk. A pácolt hússzeleteket lisztbe, majd a masszába mártjuk. Előbb mindkét 
oldalát hirtelen megsütjük majd lassan készre sütjük

Vajon párolt brokkolit és burgonyapürét adunk mellé, a pürét zelleres vajkrémmel habosra keverjük.

A főszakács kedvencei

Bíró Mariann a Bockerek Vadásztársaság főszakácsa. Szász 
József polgármester így jellemezte a főszakácsasszony mun-
káját: „számomra nagyon fontos, hogy a Bockerek-i Vadász-
társaság főszakácsának Bíró Mariannak a receptjei bekerül-
jenek a monográfiába. Az ő munkája, szakmai elismertsége 
rendkívüli a vadásztársaságnál. Nélküle nem válna finom 
ételekké a zsákmány. Az országos hírű Vadásztársaság sike-
rének és eredményinek a vadakon kívül ő az egyik nélkülöz-
hetetlen eleme.” (Képünkön Mariann munka közben a Vadász-
társaság konyhájában.)

„A másik személy, 
akiről feltétlenül sze-
retnék megemlékezni, 

– írja a polgármester–, Bodzay Ottó elnök úr, akit a vadásztár-
saság tagjai mellett nagyra becsülnek Vámosatya község lakói és 
vezetése is, mert helyén kezeli a dolgokat és a település egyik leg-
fontosabb segítője. A segítséget úgy kell érteni, hogy tőle telhető-
en mindent megtesz, hogy Vámosatyában a sikerek bővüljenek, a 
település megbecsülése pedig fennmaradjon. Nagyra értékeljük az 
igyekezetét abban is, hogy a környezetvédelem szempontjait szem 
előtt tartva vezeti a Vadásztársaságot.” Az elnök vadászsikereihez 
hozzájárul kiválóan idomított német vizslája Tisza is, amivel az or-
szágos vizslaversenyen 5. helyezést ért el. (Képünkön Bodzay Ottó 
a Bockerek Vadásztársaság elnöke cserkelés közben kedvencével 
Tiszával.) A német vizsla hivatalos német neve: Xander ugyan, de 
az elnök a táj szeretetét abban is kifejezésre juttatja, hogy kedven-
cét itthon Tiszának szólítja.)

S zarvasborjú máj resztelve
Hozzávalók szarvasborjú máj, zsír, hagyma, fokhagyma, kömény-

mag, majoránna, pirospaprika, bors, só.
Elkészítése: A hagymát karikára szeleteljük és a zsíron üvegesre 

pirítjuk, beletesszük a csíkokra vágott májat, a majoránnát, kömény-
magot, borsot és az apró kockára vágott fokhagymát és ezt 8-10 percig 
többszöri kevergetés mellett megpirítjuk, közben hozzáadjuk a piros-
paprikát. Tálalás után sózzuk. Vízben főtt sós burgonyát adunk hoz-
zá, vagy kenyérrel tálaljuk.
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S zarvaskaraj rántva
Hozzávalók: szarvas karaj, tojás, liszt, zsemlemorzsa, só, fok-

hagyma, tej, zsír.
Elkészítése: A szarvas karajt felszeleteljük és a szeleteket ki-

csit megklopfoljuk. Tejbe áztatjuk, amibe előbb szeletekre vágott 
fokhagymát tettünk. Legalább egy éjszakát hagyjuk ázni. Ezután 
leszűrjük, rátesszük egy konyharuhára, vagy papírtörlőre és feli-

tatjuk a tejet a hússzeletekről. Besózzuk és fél órát állni hagyjuk. Közben egy serpenyőben felmelegít-
jük a zsírt a húsokat beleforgatjuk a lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába és kisütjük. Karikára vágott 
sültburgonyával tálaljuk.

Kemencében sült vadnyúl
Hozzávalók: egész vadnyúl, zsír, őrölt kömény, só, bors, babér-

levél, fokhagyma, füstölt szalonna.
Elkészítése: A megtisztított egész nyulat sóval, borssal kö-

ménymaggal bedörzsöljük és tepsibe helyezzük. Mellé teszünk, 
hagymát, fokhagymát, babérlevelet, majd csíkokra vágott füstölt 
szalonnával befedjük a nyulat, hogy ki ne száradjon. Vizet és vö-
rösbort öntünk alá és rátesszük a zsírt is. Lefedjük és 2 óra hosszan úgy sütjük 180 fokon a kemencében. 
Mikor jó puha, levesszük a fedőt és sűrű locsolgatás mellett pirosra pirítjuk. Sütés közben tehetünk 
mellé kettévágott burgonyát héjában.
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17.
Ízes szatmári hagyományok

A Felső-Tisza-vidék Magyarország északkeleti szögletében, Szlová-
kia, Ukrajna és Románia által határolt területen helyezkedik el. Tájegy-
ségei közül témánk szempontjából a Szatmár-Beregi-síkság az érdekes 
ami része a Kárpátaljai-alföldnek, amely ma már Ukrajnához tartozik. 
A másik érdeklődésre igényt tartó térsége a Szatmári-síkság, melynek 
nagyobbik része ma Romániához tartozik. A Szatmár-Beregi síkság vá-
rosai Vásárosnamény, Kisvárda és Fehérgyarmat. 

Az első világháború előtt Magyarország észak-keleti részében 4 vár-
megye népe élt: Bereg, Ugocsa, Szatmár, Máramaros. Élénk kereskede-
lem folyt a vármegyék lakossága között. A Tiszaháti síkságról északra 
küldték a krumplit, a gabonát, a hegyek pedig ellátták a síkot fával, 
kővel, idény munkaerővel. 

Azután jött Trianon. A jóban, rosszban összefogott négy vármegye helyén egyetlenegy megye jött 
létre Csonka-Magyarország térképén. A neve: Szatmár-Bereg-Ugocsa, ami a régi Szatmár területének 
egynegyedéből, a régi Beregnek pedig egynyolcadából jött létre. Ugocsából csak néhány holdas rét 
maradt a hármas országhatár szögletében, így a neve joggal szerepelhetett az új vármegye nevében. 

A határváltozás megváltoztatta az élet minden területét. A közigazga-
tást, az oktatást, az egészségügyet, az emberi kapcsolatokat, a gazdasági 
életet, a kultúrát, a közlekedést, a hagyományokat, a művészeteket. 

A most közigazgatásilag is egy régióba került területek már korábban 
is ezer szállal kötődtek egymáshoz. A közös nyelv, a közös múlt szoros 
kapocs volt. A régi Bereg vármegye síkvidéki területeinek egy része össze-
kapcsolódott a Szatmár sík területeivel, így néprajzilag is közös élet kezdő-
dött. A Fehérgyarmaton élő húgom által főzött és lejegyzett ételek receptjei 
rendkívüli módon hasonlítanak a vámosatyai ételek receptjeihez. A recep-
teket és a hozzájuk tartozó fotókat húgom, Farkas Lászlóné (Szabó Sarolta) 
Fehérgyarmat, gyűjteményéből bocsátotta rendelkezésemre (a képen).

Kötött tészta leves
Hozzávalók: 2 db tojás liszt, só, bors, pirospaprika, 1 nagy fej hagy-

ma, 2 evőkanál zsír,1 csokor petrezselyemzöld.
Elkészítése: A tojásból lisztből levestésztát gyúrunk. Kicsit pihentet-

jük. Ez idő alatt a hagymát apróra vágjuk, 
a zsírban megsütjük, 4-5 liter vizet sóval delikáttal, a petrezselyem-

zölddel feltesszük forrni. A meggyúrt tésztát vékonyra kinyújtjuk és 
rálocsoljuk a hagymás, paprikás, zsírt. Lesózzuk, borsot szórunk rá. 

Ujjnyi széles csíkokat sodrunk és hosszában levágjuk. A csíkokból csomókat kötünk, mikor kész egy 
csomó, letépjük, kötjük a másikat, így készítjük ez az összes tésztát. Közben felforrt a levesvizünk, bel-
erakjuk a kötött tésztákat. Kb. 10-15 percig főzzük, majd megkóstoljuk a tésztát, ha kettévágjuk és már 
nem fehér a közepe, belül is megfőtt, kész a leves. Nagymamám így készítette, én ezt szeretem, nekem 
ez az igazi.  Szatmárban volt olyan ház, ahol zöldséggel és kockára vágott krumplival gazdagították. 
Természetesen úgy is nagyon finom.
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Pergelt leves
Hozzávalók: 2-3 burgonya, só, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 fej 

vöröshagyma, 1 kanál zsír, késhegynyi pirospaprika, 1 tojással 
gyúrt tészta.

Elkészítése: A zsírban megpároljuk az apróra vágott hagy-
mát. Levesszük a tűzről, beleszórjuk a pirospaprikát. A kemény-
re gyúrt tésztát megreszeljük, kevés zsíron megpirítjuk. A hagy-
más zsírt felengedjük kb 3-4 liter vízzel, beletesszük a kockára 
vágott krumplit, sót, petrezselyemzöldet. Mikor majdnem meg-

főtt a krumpli, beleszórjuk a pirított tésztát és készre főzzük. Pirított reszelt tészta helyett egyszerűen 
levestésztát (zabhegy vagy kiskocka a legjobb) főzök bele. Persze akkor a pirított tészta íze hiányzik, de 
mindenképpen finom gyors leves.

Káposztás paszuly
Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 1/2 kg száraz tarka-

bab (nálunk paszuly), 1 kg savanyú káposzta, 2 dl tejföl, 
fél liter tej, liszt (leves literenként egy fakanál lisztet szá-
mítva) pirospaprika 2 evőkanál zsír.

Elkészítése: A paszulyt és a csülköt előző este meg-
mossuk és vízben áztatjuk. Másnap kb. 3 liter vízben 
lassú tüzön főzzük a paszulyt. Egy másik fazékban főz-
zük puhára a csülköt annyi vízben amennyi ellepi. Kü-
lön főzzük a savanyú káposztát is. A csülköt kivesszük a levéből, a léhez öntjük a megfőtt paszulyt levé-
vel együtt. A savanyú káposztát is hozzáadjuk, de előbb leve nélkül. Közben míg összeforr, elkészítjük a 
rántást. Megsaccoljuk a leves mennyiséget literre, így számítva literenként 1 fakanál lisztet megpirítunk 
2 evőkanál - ha kevésnek bizonyul lehet több - zsírban. Ha szép zsemleszínűre pirult, levesszük a tűzről, 
beletesszük a pirospaprikát, simára keverjük a forró rántásban a tejfölt, felengedjük apránként a tejjel, 
majd folytonos kevergetés közben hozzáöntjük a forrásban lévő leveshez. Megkóstoljuk, ha szükséges 
sózzuk, és ha nem elég savanyú, a félretett káposzta főző levéből még öntünk hozzá.

Én nem szoktam a rántásba hagymát tenni, de hagymás rántással is lehet készíteni, (nem rontja el, 
sőt!) csak akkor ajánlatos a rántást szűrőn keresztül önteni, hogy a hagyma ne kerüljön bele.

S zilvásétel
Hozzávalók: 0,5 kg aszalt szilva, 1 l tej, 1 kanál szilval-

ekvár, 1 tojás, 3 fakanál liszt, 2-3 evőkanál kristálycukor, 
vaníliacukor, csipet só.

Elkészítése: A megmosott aszalt szilvát odatesszük 
főzni (annyi vízben hogy jól ellepje ) cukorral, a csipet 
sóval, ízlés szerint vaníliacukorral. Félig főtt állapo-
tában hozzáadjuk a kanál szilvalekvárt. Ha megfőtt a 
szilva, elkészítjük a habarást. Egy tojás, 3 fakanál liszt, 
simára keverve, majd apránként hozzáadagoljuk a tejet. 
A levest levesszük a tűzről és lassan, kevergetés közben 

belecsorgatjuk a habarást. Visszatesszük a tűzhelyre, majd mikor még egyszer felforr, kész a finom 
levesünk. Akár hidegen, akár melegen nagyon finom.



144

Vámosatya monográfiája 2.

Málékásás töltöttkáposzta
Hozzávalók: 0,5 kg tengerikása, 0,80 kg füstölt hús, 20 

dkg füstölt szalonna, 2 nagy  fej hagyma, 1 evőkanálnyi 
sós darált paprika, 1 nagyobb fej savanyú káposzta, fél 
kg gyalult savanyúkáposzta, 1 nagy evőkanálnyi zsír, só, 
bors, fűszerpaprika.

Elkészítése: Az apróra vágott hagymát és szalonnát a 
zsíron üvegesre sütjük. Tűzről levéve belekavarjuk a darált és a pirospaprikát. A tengerikását alapo-
san átmossuk. A füstölt húst apró darabkákra vágjuk és a kásával, hagymás keverékkel, fűszerekkel jól 
összedolgozzuk. Egy-egy savanyú káposzta levélre kb. egy evőkanálnyi tölteléket, teszünk, begöngyöl-
jük. A fazék aljára aprókáposztát rakunk, és erre helyezzük a töltött káposztákat. Vízzel felöntjük, kb. 
1,5 óra alatt lassú tűzön megfőzzük.

Az igazi recept ez, de mint minden háziasszony én is szoktam kísérletezni, így bevált módosításnak 
bizonyult: - fele tengerikása, fele rizs arány (lazább tölteléket kapunk) - friss hússal is kiváló, de a sza-
lonna elengedhetetlen, a füstölt íz nélkülözhetetlen kellék. Ha van maradék füstölt szalonnabőr, azt is 
a  fazék aljára az aprókáposztára teszem.

Habart paszuly
Hozzávalók: 1/2 kg szárazbab, 1 tojás, 1 liter tej, 3 fa-

kanál liszt, só, 3 kanál 10 %-os ecet. 1 babérlevél.
Elkészítése: A szárazpaszulyt főzés előtti estén meg-

mossuk, bő hideg vízbe beáztatjuk. Másnap kb. 3 liter 
vízbe tesszük főzni. Amikor megfőtt a paszuly, 3 evő-
kanál ecetet elkeverünk benne, majd készítjük a ha-
barást, amely 1 tojásból liszttel csomómentesen elka-
vart, és a tejjel fokozatosan hígított. A tűzről levesszük a 
megfőtt behabarandó levest. Folytonos keverés mellett 
vékony sugárban hozzáöntjük a habarást, visszatesszük a tűzhelyre, és míg fel nem fő, kavargatjuk.

Ezzel az elkészítési móddal többféle szatmári étel készül: habart zöldpaszuly: szemes helyett zöld-
babbal, a babérlevél nélkül, lucskos káposzta: ebben az esetben az édeskáposztát habarjuk, itt sem kell 
babérlevél. Habart krumplileves: krumplit kockára vágva megfőzzük, babérlevél itt kell. Ha füstölt-
húst is főzünk a levében, akkor már kaszásleves.

Túrós puliszka
Hozzávalók: 0,5 kg kukoricadara, 0,5 kg túró, 2 

dl tejföl, egy nagy evőkanál zsír, só, 15 dkg füstölt 
szalonna.

Elkészítése: 3 liter hidegvízbe beleöntjük a ku-
koricadarát, két kávéskanál sót teszünk bele, majd 
kevergetés mellett felforraljuk, addig főzzük míg jó 
sűrű nem lesz. A kevergetés fontos, mert odaég. A 
zsírban felsütjük a tejfölt, ebbe is egy jó csipet só 

kerül. Egy üveg vagy porcelántál alját meglocsoljuk a tejfölös zsírral, majd egy sor puliszkát 
simítunk, rámorzsoljuk a túró kb. 1/5-ét, meglocsoljuk tejföllel, majd puliszkaréteg jön ismét, és 
így folytatjuk mig tart az alapanyagból. A tetejére túrót szórunk, és a felkockázott kisütött sza-
lonnatepertőt. Melegen, hidegen egyaránt finom.
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Krumplis lángos
Hozzávalók: 0,5 kg liszt, 35 dkg főttkrumpli (összetörve, 

vagy lereszelve) 2 tojás, 2 kanál olvasztott zsír a kenéshez 
és a sütéshez.

Elkészítése: A lisztben elmorzsoljuk a krumplit, hozzá-
adjuk a tojásokat, jól összedolgozzuk. Kinyújtjuk téglalap 
alakúra (kb. ujjnyi vastagságban) megkenjük olvasztott 
zsírral, feltekerjük, és 3-4 cm-es darabokra vágjuk. Vágott 

felére fektetjük egyenként a darabokat, és kerekre nyújtjuk. Palacsintasütőben kevés zsíron pirosra 
megsütjük mindkét oldalát.

Krumplis lángos másképpen
A hozzávalók azonosak, csak a lisztben elkeverünk fél csomag sütőport 

és úgy gyúrjuk össze a tésztát. Majd kinyújtjuk ujjnyi vastagságura, te-
nyérnyi nagyságú kockákra feldaraboljuk, és palacsintasütőben olajban 
vagy zsírban szép pirosra sütjük mindkét oldalát.

Mocskos laska
Nagyon egyszerű, finom, de kizárólag szilvalekvárral ké-

szítendő.
Fél kg szélesmetélt tésztát sós vízben kifőzünk, melegen 

egy kis zsírba beleforgatjuk, majd 2 nagy evőkanál szilval-
ekvárt összekeverjük a tésztával. Lehet rácsorgatni tejfölt is. 
Egy másik változata a pirított laska. A kifőzött tésztát kevés 
olajjal vagy zsírral összekeverjük, egy tűzálló tálat vagy lá-
bast kikenünk zsírral. A tészta felét leterítjük az aljára, 2-3 

evőkanál szilvalekvárt rákenünk, majd a tészta másik fele következik. A tetejére 2 dl tejfölt simítunk, 
és sütőben addig sütjük, mig a tészta a lábas oldalánál nem kezd pirulni. Hidegen is kitűnő.

S zilvalekváros tepertős pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg szilvalekvár, 40 dkg te-

pertő, 3 tojás sárgája, 1 dl tejföl, 3 dkg élesztő, kevés só.
Elkészítése: A tepertőt a lisztben összemorzsoljuk, kevés 

sóval 2 tojás sárgájával, a tejföllel és a kevés cukros tejben 
felfuttatott élesztővel összegyúrjuk. Fél óráig meleg helyen 
pihentetjük, majd fél cm vastagságura nyújtjuk. Téglalap 
alakú darabokra felvágjuk, mindegyik közepébe szilvalek-
várt teszünk és ketté hajtjuk. Tojássárgával bekenjük a te-
tejét, és előmelegített sütőben szép pirosra sütjük.

Ez se nem sós, se nem kimondottan édes sütemény, egy 
igazi szatmári különlegesség. Akár reggelire teával is kiváló. Aki mégis idegenkedik tőle, tegyen több 
sót bele és süssön hagyományos pogácsát lekvár nélkül.
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Málépogácsa
Fél liter forró tejbe belekavarunk kb. 25 dkg. kukoricadarát, 

csipetnyi sót és ízlés szerint cukorral ízesítjük. Fél óra állás 
után csipetnyi szódabikarbónát és egy pici lisztet kavarunk 
bele, hogy kanállal szaggatható legyen.

Forró olajba szaggatjuk és mindkét oldalán pirosra sütjük.

Lapótya
Hozzávalók: Fél kg liszt, fél liter tej, 3 dkg élesztő, csi-

petnyi só, kevés cukor, 2 tojás sárgája, 30 dkg főtt krumpli, 
zsír, 20 dkg szilvalekvár, porcukor.

Elkészítése: A lisztbe belereszeljük a krumplit, bele-
tesszük a tojássárgáját, a kevés cukros tejben felfuttatott 
élesztőt, majd tejjel összegyúrjuk. Meleg helyen fél óráig 
kelesztjük. Kinyújtjuk, tenyérnyi téglalap alakú darabo-
kat vágunk, közepébe szilvalekvár teszünk. Össze hajtjuk, 
szélét jól lenyomkodjuk, majd forró zsírban kisütjük, por-
cukorral meghintjük.

Pép75

Fél kg lisztből 2 tojással kevés sóval olyan keménységű 
tésztát gyúrunk, hogy tésztareszelőn le tudjuk reszelni. Any-
nyi sós vízben főzzük meg, hogy mire megfő, ne maradjon 
leve, pépszerűvé összeálljon. Tányérra még melegen elsimít-
juk, kínálhatjuk apróra vágott füstölt szalonnatepertővel, 
kakastaréjra sütött szalonnacsíkokkal, apróra vágott füstölt 
sonkakockával, és tejjel is finom. 

„Két szent étel van a Tiszaháton: az aratási búzapép meg 
a paprikás hal. Ezt a két ételt úgy kell venni, mint az Isten fő-fő jótéteményét: egyik a föld magvát, 
a másik a vizek áldását jelenti az asztalon. De úgy is kell elkészíteni. Vagy nagyon jól, vagy sehogy, 
különben szentségtörés.” Móricz Zsigmond: Csitt-csatt (részlet).

Frecsegős rétes
Mándon is érdekes “szokások” voltak, amit máshol nem 

láttam, soha nem hallottam. Az egyik, hogy a nyújtott ré-
test (amit anyukánk és nagymamánk tepsiben sütött) vagy 
sok helyen országszerte kemencében, azt anyósom zsírban, 
serpenyőben sütötte ki. Úgy hívták, hogy “frecsegős rétes”, 
ugyanis a töltelék túró miatt csak úgy frecsegett a serpenyő-
ben az olajban amikor kifolyt egy kis töltelék. 

75 Búzalisztből készült, vízben főtt, zsírral fogyasztott puliszkaszerű étel. „Édesanyám hazajött …, és aztán tálalt nekünk kis 
fehér tányérokra … pépet, de olyan jót, s úgy mesélt hozzá, hogy mi … táncolva pofáztuk a kis kanalakkal. (Móricz Zsigmond).
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Laci, a férjem mindig emlegette, hogy milyen finom volt, de csak hallomásból tudom, mert anyósom 
soha nem volt hajlandó megsütni, hiába kérleltük, még azt is felajánlottam, hogy itt Fehérgyarmaton 
a mi konyhánkban süsse meg, mutassa meg hogy kell. Karácsony előtt megsütöttem Lacinak, de nem 
nyerte el a tetszésem. Valahogy nem úgy viselkedik a zsírban (olajban) a rétes mint a sütőben. Szerin-
tem régen anyósom azért sütötte serpenyőben, mert így hamarabb kész volt, kevesebbet kellett tüzelni 
a sparheltben, mintha „blóderben” (lerben) sütötte volna.

Madárkása
Egy másik étel, amit férjem a nagyszüleitől tanult Mándon, 

és gyakran szoktunk főzni mert ízlik nekem is, az az úgyneve-
zett „Madárkása”. Ennek a lényege, hogy a füstölt húst (jó ha 
egy kicsit bőrös, és kövér rész is van benne) feldaraboljuk kb. 1 
cm-es darabokra, feltesszük főzni kb. 4 l vízben, lehet ízesíteni 
delikáttal 1 babérlevéllel, őrölt borssal, és ha nem elég sós ízt 
ad a hús tehetünk bele még sót. 

Ha majdnem puha a hús, belecsorgatunk folytonos keverés 
mellett 30 dkg kukorica darát, és két marék hordós káposztát, 

(levétől kifacsarjuk, illetve ha nagyon savanyú, egy kicsit ki is mossuk). A madárkását gyakori kever-
getés mellett sűrűre főzzük. Ha szükséges, kevés víz önthető hozzá közben, ha úgy érezzük, hogy a ká-
poszta, és a kása még nem elég puha. A végeredménynek főzelék állagúnak kell lennie. Nagyon finom 
egytálétel, én még hidegen is szeretem. Régen, a tél végén a padláson lógó sonkacsontról faragták le a 
még rajta lévő húst, azt előző este beáztatták, és abból főzték a madárkását.

Karamankó (szilvalekvárral töltött fánk)
Hozzávalók: 80 dkg liszt, 4,5 dl tej, 4 dkg élesztő, 8 dkg vaj, 1 

egész tojás, 1 tojássárgája, 10 dkg cukor, 2 vanília cukor vagy igazi 
vanília cukor, csipet só, tölteni egy bögre szikkadt szilvalekvár.

Elkészítése: A tejet meglangyosítjuk a tűzhelyen egy kis edény-
ben. A lisztet előzőnap elővesszük és szobahőmérsékleten hagyjuk.

A tejet egy közepes méretű tálba öntjük és belevegyítünk 1 te-
áskanál cukrot, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és elkeverünk 
benne 2 evőkanál lisztet és 5–10 percre félretesszük, hogy felhabosodjon.

A maradék lisztet egy nagy tálban elkeverjük a sóval meg 5 dkg cukorral. Amikor az élesztős tej felha-
bosodott, beleöntjük és hozzáadjuk a tojássárgákat. A tésztát alaposan kidolgozzuk. Amikor összeállt, 
kanalanként hozzáadagoljuk az olvasztott vajat. Ha a tésztánk elválik az edény aljától, abbahagyjuk a 
dagasztást. A tálat letakarjuk, és a tésztát meleg helyen a duplájára kelesztjük.

A megkelt tésztát óvatosan átgyúrjuk a tálban, majd ráfordítjuk egy liszttel finoman meghintett desz-
kára. Kézzel gyengéden téglalapformára nyomkodjuk. A szilvalekvárt egy kis tálban gőz fölött meglan-
gyosítjuk, hogy kenhetőbb legyen.

A tészta felénk eső szélére rákenjük a szilvalekvár negyed részét kb. 2 cm széles sávban, majd a lekvá-
ros részt felhajtjuk, és a széleit lenyomkodjuk. Így egy szilvalekvárral töltött, kb. 3 cm széles tésztacsíkot 
kapunk. Késsel háromfelé vágjuk és mindegyik darabot egy 30 cm hosszú rúddá sodorjuk, ezután a ru-
dakat félbehajtjuk. A fánkokat a deszkán egymástól 3 cm-re sorakoztatjuk, és konyharuhával letakarjuk. 

A sütéshez egy 25 cm átmérőjű lábosban 3 ujjnyi olajat melegítünk közepesen forróra. Beletesszük a 
fánkokat a forró olajba. Először fedő alatt másfél percig sütjük, majd megfordítjuk, és a másik oldalukat 
is másfél percig sütjük, de már fedő nélkül. A kisült fánkokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat 
leitassuk róluk. Porcukorral meghintve tálaljuk.
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Az étkezéssel kapcsolatos népi szavak a szatmári Nemesborzován

kredenc    konyhai szekrény
sámli    kis szék (támla nélküli)
vedér    vödör
murok    sárgarépa
kolompér    burgonya
rétolya    létra
telázsi    polc (stelázsi, konyhai, kamrai)
hokedli   konyhai szék
dikó     konyhában használt kisebb méretű ágy
gacsi    kacsa
findzsa    csésze
ibrik    csésze, ivópohár
karamankó    U alakban formált szilvalekvárral töltött fánk.
kismedence  kb. két literes fedeles zománcos kanna, ételszállításra használták, ebben
    vitték az ebédet a mezőn dolgozóknak.
ablaktőc    ablakpárkány
veréce    tornác.
plat     tűzhely
katlan   vályogból épített, sárral tapasztott kör alakú tűzhely, üstben főztek lekvárt,
    vagy disznóöléskor használták.
firhang    függöny
blóder    sütő
cénka    sertés, disznó
csinár    csalán
früstök    reggeli
bádog    alumínium, vagy zománcos füles ivóedény
kenyér fara    kenyér vége
csutka    kukorica lemorzsolása után megmaradt rész
stráf szekér    lovas szekér (teherautó platójához hasonló )
kila     kilógramm
székfű    kamilla
keszkenő    fejkendő
katulya    doboz (pl. gyufás skatulya)
aprómarha    baromfi
kasita    kosár
cekker    hálós bevásárlószatyor
sikanyózik    csúszkál a jégen
rizsa    rizs
doszt elég    pont elég
haluska    kocka tészta
laska    hosszú metélt tészta
vájling    nagy zománcos tál, főleg mosogatáshoz használták
tekenő    fából készült teknő
ugorka    uborka
ószlag    kirakat (német, Auslage)
kőttes    kelt tészta, kalács
popa    kenyér (főleg kisgyerekeknek mondták: egyél egy kis popát)
tánygyér    tányér
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csobak    földben maradt gyökérzet (kukorica, napraforgó)
pukkantmálé   pattogatott kukorica
Helyi humor:   „Hozd már ide az izét, ott van a hogyishijjákon, a micsoda mellett!”
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18.
Kassai S ándor vámosatyai szakács receptjei

A Vámosatyán született és felnőtt szakács sokáig a vásárosnaményi Winkler Ház fogadó éttermében 
dolgozott nyugdíjazásáig, mint szakács. Gyűjteményéből olyan recepteket válogattam, amelyekben bere-
gi, szatmári és szabolcsi hagyományok felismerhetők.

Káposztás gombaleves
Hozzávalók: 40 dkg savanyúkáposzta, 30 dkg friss gomba, 5 dkg 

zsír, 1 nagy fej hagyma, 5 dkg liszt, kevés piros paprika, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 dl tejföl. 

Elkészítése: A savanyú káposztát feltesszük főni. Mikor félig meg-
puhult, hozzáadjuk a hosszúkásra vágott gombát. Az egészet beránt-
juk hagymás rántással. Még kb. 10 percig főzzük, végül tejföllel íze-
sítjük. Böjti időszakon kívül adhatunk hozzá füstölt oldalast vagy 
kolbászt is.

Juhtúrós kapros puliszka
Hozzávalók: 1 liter víz, 25 dkg kukorica dara (a fele lehet 

kukorica liszt is), 1 kiskanál só, a formáláshoz: 10 dkg vaj, a 
rétegezéshez 20-30 dkg juhtúró, fél csokor friss kapor.

Elkészítése: A vizet felforraljuk, a kukoricadarát beleszór-
juk, megsózzuk és habverővel szüntelenül keverve 8-10 perc 
alatt sűrűre főzzük. A tűzről levéve lefedjük, így hagyjuk duz-
zadni 10-15 percig. A juhtúrót villával összemorzsoljuk, a fi-
nomra vágott kaporral fűszerezzük. A kukoricakását olvasztott 
vajba mártott evőkanállal, vajjal kikent tűzálló tálba szaggat-
juk. Ha egy réteg megvan kapros juhtúrót és szalonnatepertőt 
szórunk rá és így rétegezzük tovább, míg tart a hozzávalókból. 
Mielőtt tálaljuk, közepesen forró sütőben pár percig sütjük.

Beregi cigánypecsenye
Hozzávalók: sertéstarja, füstölt kolbász, szalonna, hagyma, 

fokhagyma, burgonya, só, bors ízlés szerint. (A mennyiség attól 
függ, hány főre készül az étel.)

Elkészítése: A húsokat enyhén megütögetjük, karikára vágott 
hagymával, kolbásszal, vékony szelet szalonnával megpakoljuk. 
Feltekerjük, a széleit fogpiszkálóval letűzzük és zsírban puhára 
sütjük. Tálaláskor frissen sült burgonyával és kakastaréj-szalon-
nával kínáljuk.
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S zabolcsi almás palacsinta
Hozzávalók: alma, tojás, liszt, tej, dió, víz, olaj.
Elkészítése: A palacsintákat megtöltjük reszelt alma, ízlés 

szerinti cukor és őrölt fahéj keverékével. Táskákat hajtunk 
belőlük, amelyeket lisztből, tojásból és dióból készült panír-
ba forgatunk és forró zsírban, vagy olajban kisütjük. Tojás 
fehérjéből, vaníliapuding, és víz keverékéből krémet készí-
tünk, a palacsintákat ezzel és csokoládéöntettel kínáljuk.

Ecsedi töltött kapros karalábé
Hozzávalók: 70 dkg darált hús, 10 dkg rizs, 6 db karalábé, fél 

liter húsleves, 1 db vöröshagyma, 1 db tojás, só, bors. A szószhoz: 
3 dl tejszín, 1 evőkanál liszt, 1 csokor kapor.

Elkészítése: hámozzuk meg a karalábékat és karalábévájóval 
szedjük ki a belsőjüket, majd sózzuk meg. A darált húst kever-
jük össze sóval, borssal, tojással, rizzsel és apróra vágott vörös-
hagymával. A karalábékat rakjuk egy lábasba és töltsük meg a 
darálthússal és öntsük fel annyi húslevessel, hogy mindet ellepje. 
Főzzük kb. 30 percig.

Amikor a karalábé már majdnem teljesen puha, tegyük tűzálló tálba, rakjuk mellé a zöldségdara-
bokat. A tejszínt keverjük össze a liszttel, kevés maradék főzőlével és apróra vágott kaporral. Öntsük le 
vele a karalábékat és süssük össze 15-20 perc alatt.

Kelkáposztás bableves füstölt csülökkel
Hozzávalók: füstölt csülök, kelkáposzta, szárazbab (tar-

ka). savanyúkáposzta, hagyma, fokhagyma, zsír, só, babér-
levél, liszt, tejföl, delikát, csípős paprika ízlés szerint.

Elkészítése: a tarkababot a füstölt csülökkel külön főz-
zük. Ha félig megfőtt bele tesszük a kelkáposztát és készre 
főzzük, hagymás, fokhagymás rántással sűrítjük. Tejföllel, 
sóval, babérlevéllel, csípőspaprikával ízesítjük. Tálalása a 
hússal együtt történik. 

Beregi sajttű
Hozzávalók: trappista sajt, gépsonka, kifli, tojás, só, 

liszt, tartármártás, olaj.
Elkészítése: a sajtot és a sonkát felszeleteljük, a kiflit 

karikákra vágjuk, majd spicctűre, vagy hurkapálcikára ré-
tegezzük ezeket. A tojásokat felverjük, ezeket belemártjuk, 
majd forró olajban kisütjük, és egy tányérra tesszük. Tar-
tármártással kínáljuk.
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Házi nyúl várdai módra
Hozzávalók: nyúl, só, hagyma, zsír, paradicsompüré, paradicsom, 

paprika, bors, burgonya, liszt, tojás, petrezselyem zöldje.
Elkészítése: Pörkölt alapot készítünk só, hagyma, zsír, paradi-

csompüré, paradicsom, paprika, bors felhasználásával, a darabokra 
vágott nyulat beletesszük és fűszerezzük. Ha a nyúl megpuhult, ke-
vés liszttel sűrítjük. Főtt burgonyát áttörünk és ezt liszttel, tojással 
és borssal keverve burgonya gombócot készítünk, melyet forró vízben 
kifőzünk. Együtt tálaljuk.

Gávai gömböc krumpli
Hozzávalók: sertés gyomor, burgonya, tepertő, bors, 

hagyma, paprika, zsír, majoránna, aludttej (joghurt, kefir).
Elkészítése: A megtisztított sertésgyomrot megtöltjük 

kockára vágott, borssal, sóval, majoránnával ízesített nyers 
burgonyával és tepertővel, majd szorosan összevarrjuk. 2 
órán át főzzük készre. utána lezsírozzuk és forró sütőben 
ropogós pirosra sütjük, végül szeleteljük.

Juhász lapcsánka
Hozzávalók: burgonya, liszt, tojás, só, bors, fokhagyma, olaj.
Elkészítése: A megtisztított nyers burgonyát lereszeljük, ízestíjük 

borssal, fokhagymával, sóval. Liszttel, tojással összekeverjük. Palacsin-
tasütőben olajban kisebb palacsinta nagyságúra sütjük, majd elkevert 
juhtúróval és apróra vágott füstölt sonkával díszítve tálaljuk.

Ecsedi csusza
Hozzávalók: tojás, liszt, zsír, füstölt szalonna, sonka, tej-

föl, túró.
Elkészítése: A sonkát és a szslonnát kockára vágva kü-

lön-külön lepirítjuk, a kifőzött csuszatésztát a sonkával 
összekeverjük és tüzálló tálba helyezzük. Tetejére túrót és 
szalonnakockákat teszünk. Forrón, lepirítva tálaljuk.

Magyaros krumplileves
Hozzávalók: burgonya, kolbász, bacon szalonna, zsír, petrezse-

lyem, sárgarépa, zeller, tejföl, hagyma, liszt, babérlevél, pirospap-
rika, só, bors, fokhagyma, eperlevél levestészta.

Elkészítése: A hagymát és a szalonnát kockaformára vágjuk és 
kevés zsíron megpiritjuk a kolbásszal együtt. Ha már van egy kis 
színe, akkor az apróra vágott fokhagymát is hozzáadjuk. Megszór-
juk egy púpos evőkanál liszttel, őrölt paprikával és megkeverjük. 
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Tetszés szerint földarabolt zöldségeket, a nagyobb kockára vágott burgonyát is hozzáadjuk. Fölöntjük 
vízzel és fűszerezzük. Forrrás után kb. 25 percig főzzük. Amikor már majdnem kész, akkor még leves-
tésztával gazdagítjuk és készre főzzük.

Csárdás leves
Hozzávalók: birkahús, marha felsál, sertés apróhús, csirke, vegyes le-

veszöldség, só bors, burgonya, kelkáposzta, paprika, fokhagyma, nagy-
kocka tészta, delikát.

Elkészítése: A húsokat kockára vágjuk, illetve daraboljuk, hagymás 
zsíron megdinszteljük, csont alaplével felengedjük. Kelkáposztát, bur-
gonyát, vegyes zöldséget teszünk bele, sóval, borssal delikáttal ízesítjük, 
Betétként nagykocka tésztát főzünk bele.

Kacsasült almával
Hozzávalók: kacsa, só, zsír, majoránna, bors, alma.
Elkészítése: A megtisztított kacsát kívül belül sóval, borssal, majorannával 

megszórjuk, belsejébe tisztított almát teszünk. Az így előkészített kacsát lassú 
tűznél ropogósra sütjük. A kész kacsát almával együtt feldarabolva tálaljuk.
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19.
Vámos Települések S zövetsége recepttára

A Vámos Települések Szövetsége 2007 őszén jött létre, melynek alapító tagja volt Vámosatya is. A 
Szövetség 2009-ben adott ki egy rendhagyó szakácskönyvet, melynek célja a hagyományok ápolása, a 
történelmi és kulturális értékek átörökítése. Az alapító Vám- és Pénzügyőrség azóta Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal lett, de a Szövetség elnöke az alapítás óta Hám László, főtitkára pedig Bók Mihály, akik az 
állandóságot jelentik a Szövetség munkájában.

Olyan települések ételreceptjeit olvashatjuk itt, amelyek alapítása történelmi korokra tekint visz-
sza és mindegyik életében meghatározó volt a vámszedés joga, ez adott megélhetést, ez formálta a 
település életét.

Az itt olvasható receptek jó része erre a történelmi múltra tekint vissza. Ezek az ételek jelentenek 
tanúságot arra, hogy ezek a települések mindegyikének meg van a sajátos étele és ezeket, mint értékes 
hagyományokat tisztelettel őrzik.

Felsővámos - Horné Mýto - község Szlovákiában, a Csallóközben.

Kőttés
Hozzávalók: 1 liter rozs, 1 liter búza, liszt, cukor. 
Elkészítése: A magokat összekeverjük, egy edény 

alján vékonyan szétterítjük és vízzel „megszökteljük” 
(vékonyan meglocsoljuk) annyira, hogy a gabonasze-
mek átnedvesedjenek. Hagyjuk kicsírázni. Mikor a ga-
bona csírája kb. 2 cm, az egészet ledaráljuk. Összeke-
verjük annyi sima liszttel, hogy sűrű palacsinta tészta 
állagú pépet kapjunk. Mivel a gabonacsíra édes, csak 

nagyon kevés cukorral ízesítjük. Sütőedénybe, esetleg lábasba öntjük, nádszálakat szurkálunk bele és 
erős tűznél megsütjük. (A kép csak illusztráció.)

Nemesvámos - község a Balaton-felvidéken, Veszprém szomszédságában.

Káposztás lepény
Hozzávalók: burgonya, liszt, só, zsiradék, káposzta, 

tejföl.
Elkészítése: A burgonyát főzzük, megtisztítjuk 

és áttörjük. Liszttel sóval, kevés zsírral és vízzel ösz-
szegyúrjuk. Kicipózzuk. A káposztát lereszeljük, zsíron 
megdinszteljük. A tésztát elnyújtjuk, megkenjük jól 
káposztával, kevés zsírt öntünk rá. Bőven meglocsol-
juk tejföllel. Összehajtjuk jobbról, balról is. Ízlés sze-
rint elmetélük, majd tepsibe tesszük. Tejföllel megken-
jük és pirosra sütjük. (A kép csak illusztráció.)
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Vámos (Mýto pod Ďumbierom) - község Szlovákiában, Breznóbánya közelében.

Juhtúrós galuska, „Bryndzové halušky”
Az egyik leghíresebb szlovák étel a „bryndzové haluš-

ky” – egy különleges tésztaféle, ami burgonyából készül, 
s juhsajttal és ropogósra sült szalonnával szervírozzuk. 

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 20 dkg finomra őrölt 
búzaliszt, 1 tojás, 3 evőkanálnyi tej, 20 dkg bacon szalon-
na, 20 dkg bryndza sajt, 10 dkg vaj.

Elkészítése: reszeljük össze a burgonyát, adjuk hozzá 
a tojást, sót, egy kis majoránnát és annyi lisztet, hogy 

sűrű tészta legyen belőle. Ezután késsel szaggassuk (apró darabokra) egy nagy edény forrásban lévő 
vízbe, melyhez egy kevés sót adunk. Kb. 5 perc múlva a „haluska” feljön a víz felszínére, szürjük le. 
Egy másik edényben keverjük össze a haluskát a „bryndza” sajttal és olvasztott vajjal és utána tegyük 
tányérba. A tetejére tegyünk ropogósra sült bacon szalonnát. A tradicionális ital, amit ehhez a „bryn-
dzové halušky”-hoz való, a „žinčica”, amely juhtejből készült aludtej.

Vámosatya - község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vásárosnaményi járásában.

Tárkonyos bárány új karalábéba töltve
Összeállította: Miskolczi Ferencné, Vámosatya. 
Hozzávalók: 70 dkg bárány lapocka, karalábé, 4 dkg vaj, 4 dkg liszt, 

1 dl tejszín, só, tárkonyecet, tárkonylevél, citrom.
Elkészítése: a húst kockára vágjuk és 3l zöldség levesben (zöldségle-

ves kockából) puhára főzzük. A kivájt karalábét (kalapját is), sós fövő 
vízbe tesszük, a középső kis leveleit meghagyjuk, megabároljuk (meg-
pároljuk), lecsöpögtetjük, a szélét apróra vágott tárkonyba mártjuk.

A vajjal és liszttel habos rántást készítve behabarunk fél liternyi 
levest, majd 1 dl tejszínt, sót, tárkonyecetet is hozzáadjuk. Ezt és az 
apróra vágott tárkony levelet kb. 1/2 citrom levével ízesítjük, végül a 
leszűrt hússal összeforraljuk. A karalábékat a tárkonyos báránnyal megrakjuk, a tetejét ráillesztjük. 
A köret a vajon párolt kivájt karalábé darabok, bébi sárgarépa, bébi kukorica és burgonyakrokett. A 
zöldségeket ízlés szerint sóval, borssal ízesítjük.”

 
Vámosbalog (Nagybalog - Veľký Blh) - község Szlovákiában,

a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.

Burgonyás kapros lepény
Hozzávalók: 2 dl langyos víz, 4 dkg élesztő, egy kevés liszt és 

egy csipetnyi cukor, simaliszt, rétesliszt, olaj, só, 2 kg burgonya, 
kapor.

Elkészítése: Kovászt készítünk, majd a sima liszt, rétesliszt, 
kiskanál olaj, só és a kovász hozzáadásával, s kevés langyos víz-
zel keményebb tésztát dagasztunk. Kb. 1 órát kelesztjük, amikor 
megkelt, 3 tepsibe elosztva közepes nagyságura nyújtjuk.
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Tölteléke: Kockára vágott burgonyát puhára főzzük, tej és vaj hozzáadásával habosra keverjük, ap-
róra vágott friss kaprot teszünk bele. Az így elkészített tölteléket a tésztára simítjuk kb. 5 cm vastagon 
és ropogósra sütjük. Mikor megsült, vászonkendővel leterítjük, hogy puhuljon.

Vámoscsalád – község Vas megyében, a Sárvári járásban.

Kukoricaprósza
Hozzávalók: 2 tojás sárgája, 2 evőkanál cukor, ½ citrom héja, 3 

dkg vaj, 22 dkg kukorica liszt, 2 megáztatott zsemle és 3 dkg beáz-
tatott mazsola. 

Elkészítése: 2 tojás sárgáját, a cukrot a ½ citrom héját, a vajat jól 
kikeverjük. A kukoricalisztet jó meleg tejjel leforrázzuk, a megázta-
tott zsemlét és az előzőleg beáztatott mazsolát hozzáadjuk. A tojás 
keményre vert habját és 1-2 evőkanál olajat hozzákeverjük. Lágy 
tészta állagú legyen. Végül kikent tepsibe tesszük és kisütjük. (A 
kép csak illusztráció.)

Vámosfalva - Mýtna - község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben,
a Losonci járásban.

Fučka
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 5 dkg finom liszt, 8 dkg sertés zsír, 

10 dkg hagyma, víz só. 
Elkészítése: a burgonyát meghámozzuk, összevágjuk és sós víz-

ben megfőzzük. A víz nagy részét leszűrjük, a burgonyát a mara-
dék vízzel összetörjük és hozzáadjuk a lisztet. Ha nagyon sűrű a 
burgonyakása állaga, hígíthatjuk a leszűrt vízzel. Tovább főzzük,, 
közben szorgalmasan kevergetjük, amig a kása olyan hangot nem hallat, mint egy gőzmozdony. Utá-
na még egy rövid ideig főzzük. Közben a hagymát megpirítjuk a zsírban, megsózzuk és ráöntjük a 
tányérra simított kására. Aludttejjel kínáljuk.

A háziasszony jó tanácsa: A tej nem savanyodik meg akár pár napon keresztül, ha beleteszünk egy 
tormalevelet.

Vámosladány - Mýtne Ludany - község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában.

Vámosladányi batyu
Hozzávalók: sertéshússzeletek, sonkaszeletek, tejföl és 

sajt, szalonna és piros kápia paprikaszeletek, só, bors, ve-
geta, liszt a palacsintatésztához, zsiradék.

Elkészítése: a megmosott, kiveregetett sertéshúst meg-
sózzuk, borsozzuk, vegetázzuk (ételizesítő). Minden 
hússzeletre ráteszünk egy szelet sonkát, sajtot, szalonnát 
és piros kápia paprikát. Félbehajtjuk vagy feltekerjük, 

ahogy a hús engedi. Lisztbe, majd cukor nélküli palacsintatésztába forgatjuk és bőséges, forró zsira-
dékban kisütjük. (A kép csak illusztráció.)
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Vámospércs - város Hajdú-Bihar megyében, a Nyíradonyi járásban.

Őzcomb bodzamártással, rántottburgonyával
A magyar reneszánsz konyha egyik jeles fogása volt, 

amely a Mátyás korabeli böjt idején volt szokásos étel, és 
a vámospércsi erdő őzhúsából a legfinomabb.

Hozzávalók: 1 db őzcomb, só, kakukkfű, jó feketére 
érett bodzabogyó, kristálycukor, liszt, tojás, morzsa.

Elkészítése: a jól kiáztatott őzcombot, mit előtte ki-
csontoztunk, besózzunk, kakukkfűvel meghintve, közép-
meleg sütőben, lefedve készre sütünk. A kristálycukrot 
karamellizáljuk, ehhez adjuk a megmosott érett bodza-

bogyókat, kicsi lisztet, s felöntjük a sült őzcomb levével, vízzel, de még inkább jófajta vörösborral 
szaporíthatjuk, ha szükséges. Egy „rottyanás” után ráöntjük az őzcombra.

Vámosszabadi - község Győr-Moson-Sopron megyében, a Győri járásban.

S zigetközi ecetes hal
Hozzávalók: pontyszelet, liszt, zsemlemorzsa, tojás, étolaj. 

Pácléhez: vöröshagyma, 2,5 dl víz, 17 nagyobb evőkanál kris-
tálycukor, 2 csapott evőkanál só, 2 dl 10%-os ecet, 5 db babérle-
vél, 1 tasak egész bors. 

Elkészítése: a patkóra vágott pontyszeleteket besózzuk, 
majd félórai állás után bepanírozzuk és forró olajban kisüt-
jük. A kisütött halat karikára vágott vöröshagymával rétegez-

ve lerakjuk akkora tálba, hogy maradjon hely a páclének. Vízben megfőzzük a fűszereket, ecettel, cu-
korral, sóval ízesítve, és forrón ráöntjük a halra. Ha kihült, hideg helyre tesszük és pár napig érleljük. 
Ha a hal beszívta a páclevet, még egy adaggal érdemes leönteni. A szálkák 2-3 nap után megpuhulnak.

Vámosújfalu - község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
a Sárospataki járásban, a Tokaji borvidéken.

Töltött csuka
Hozzávalók: szép közepes méretű csuka, zsemle, fokhagyma, só, bors, 

tojás, tejföl, babérlevél, halászlé alap.
Elkészítése: készítünk egy halászlé alapot, teszünk még bele babérle-

velet is. A csukát megtisztítjuk, nyakánál körbevágjuk, majd lehúzzuk 
a bőrét. Ha mindez kész, ledaráljuk a tölteléknek valókat (zsemle, fok-
hagyma, bors, tojás) majd visszatöltjük a halba. Beletesszük a halászlé-
be, megfőzzük, majd a végén tejföllel behabarjuk.
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Sajóvámos - község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban.

S oros laska
Sajóvámos község egyik jellegzetes és finom ételfélesége a 

Soros Laska. Az 1800-as évek végére tehető az étel megjele-
nése, melyet a munkában megfáradt, dolgos emberek hazaér-
kezésekor kínált a ház asszonya. De vámként is fizettek vele, 
s használták fizetőeszközként. A régi öregek szerint minden 
rendes konyhában megtalálhatók a hozzávalók.

Hozzávalók: 1 kg simaliszt, 7 dl langyos víz, 1 dl étolaj, 2 
teáskanál só,, 1 kávéskanál szódabikarbóna, zsír a tészta kenéséhez.

Elkészítése: a lisztet beleszitáljuk egy tálba, rászórjuk a szódabikarbónát és összedolgozzuk a 7 
dl langyos vízzel, melybe előzőleg feloldottuk a sót, meg az olajat. Könnyen nyújtható lágy tésztát 
kapunk, mely akkor jó, ha elválik a kéztől. A kész tésztából 4 cipót formázunk és ½ órát pihentetjük.

A pihentetés után a cipókat egyenként „elsikáljuk” a lisztezett táblán, megkenjük olvasztott zsírral 
és kézzel elkezdjük nyújtani, mint a rétestésztát, majd beolajozott kézfejre emeljük és ott nyújtjuk 
tovább, téglalap alakura. Ismét megkenjük olvasztott zsírral, majd következik a hajtogatás, mely na-
gyon fontos művelet, mert ezáltal válik sorossá a tészta. A két hosszabbik oldalát úgy hajtjuk össze, 
hogy azok középen összeérjenek és ismét olvasztott zsír kerül rá. A hajtogatást most a két rövidebb 
oldalról kezdjük. Behajtjuk a két rövidebb oldalt a tészta 1/5 - 1/5-öd részére, zsírozzuk a felületét és 
bal kézzel kettőt fordítva a tésztát téglalap alakura hajtjuk. Közben zsírozzuk. Ezt követően a téglalap 
alakú tésztát „elsikáljuk”, de csak hosszanti irányban szabad. Derelyevágóval tetszés szerinti méretre 
szeleteljük. Sütővason palacsinta sütőben, vagy tűzhelyen süthető. Igény szerint szilvalekvárral meg-
kenhető, közvetlenül fogyasztás előtt. Langyosan a legfinomabb.
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