
Jósvafői Helytörténeti Füzetek 27. 

2007. decemberében 

Tudták, mit esznek 
- Nadanicsekné Gereguly Piroska - 

 

80-100 évvel ezelőtt minden családban népes sereg ülte körül az asztalt. Külö-

nösen így volt ez falun. 

 

A gazdasszonynak mindenből sokat kellett főznie, hogy estére vagy reggelre is 

maradjon az ebédből. Az asztalnál mindenkinek megvolt a maga helye, a két ka-

ros lócán, karszéken jutott hely a nagyoknak, a kisebbek sámlin ülve, hokedlin 

ettek. 

 

Az ételek alapanyagát maguk az emberek termelték meg, készítették el (grulya, 

liszt, zöldségfélék, gyümölcsök, tej, tejtermékek). 

 

A heti étrendet a fentiekből állították össze: 

 

Hétfő:  R: füstölt szalonna, kenyér, feketekávé (Frank kávéból), vagy va-

sárnap déli maradék. 

 E: Habart grulyaleves (télen) 

      Habart bableves (nyáron) 

 Trapacska túróval, káposztával (pirított édessel vagy hordós-

káposztával – évszaknak megfelelően) 

 V: Maradék délről  

 

 

     Kedd:  R: tojásrántotta, tejeskávé; 

  E: Káposztalé füstölt hússal vagy kolbásszal (télen), grulyapuha 

 tojásleves, bogácsa (nyáron) 

 V: maradék délről 

 

Szerda:   R: tört krumpli (télen tejjel, nyáron uborkasalátával) 

 E: Cicerborsó leves, grulyazsámiska túróval, dióval vagy mákkal         

V: maradék 

 

Csütörtök: R: vajas kenyér, tejeskávé 

E: savanyú bableves, grenadírmars, vagy haluska (széles metélt 

tészta) mákkal 

V: maradék vagy tejbekása 

 

Péntek:   R: sült szalonna, kenyér, tea 

      E: Köménymagos leves, grulya lángos simán zsírral megkenve, 

vagy tettek rá lekvárt is 

V: kukorica zsámiska tejjel 
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Szombat: R: piritós kenyér, tea vagy forralt tej; 

     E: Tésztás bableves, palacsinta túróval vagy lekvárral 

            V: maradék 

 

Vasárnap: R: maradék előző napról vagy tejeskávé kenyérrel 

  E: Húsleves metélkével vagy trapacskával, töltött aprólékkal 

(csirke, kacsa), libahúsleves; nyúlból leves, ezt meg is töltötték, 

utána sütötték. Friss uborkasaláta nyáron, télen ecetes uborka, 

főtt, aszalt szilva. Gulyásleves (zsírban lesütött „ódalasból”); 

Télen füstölt-hús leves gombócával vagy rizsával; túróslángos, 

káposztáslángos; mákos-diós patkó. 

 

Napközben sült tököt, aszalt és friss gyümölcsöt, szilvalekváros kenyeret ettek. 

 

Nagy ünnepekre (főleg karácsonyra) disznót vágtak. Volt pecsenye, hurka, kol-

bász, abált szalonna, tepertő, töltött káposzta, friss disznóhúsleves, disznósajt. 

Ez mind bővítette, gazdagította a napi étrendet. 

 

A fenti ételekhez sok alapanyagot megtermeltek, többségét tartósítani kellett. 

 

- A mangalica zsírsertés nagy részét sózással, füstöléssel tartósították. A só-

dart (sonkát, oldalast), az orját, a szalonnát lesózták. Sózó tekenőben bő 

hétig naponta forgatták, a keletkezett sós lével öntözgették. Utána kb. 1 

hétig tartott a füstölés. Viszonylag kevés friss hús maradt meg. Ennek egy 

részéből kolbász készült. Ezt is megfüstölték, a komorában vagy a padlá-

son madzagról leeresztett rúdon lógott, szikkadt. Valamennyi friss hús is 

maradt, amelyet tiszta kosárban a hideg padláson tároltak, de csak rövid 

ideig. Az oldalas egy részét zsírba lesütötték, felhasználásig ebben tartot-

ták.  

 

- Mindenki „taposott” káposztát. A hordós káposztának való káposzta nagy 

részét legyalulták, megsózták. A hordó aljába egy cső kukorica került a 

vereshagyma fejekkel és egy erős paprikával. A vastag sor gyalult káposz-

tára fokhagymát, babérlevelet, birsalmacikkeket meg szemes borsot, vad-

almát (egészben) szórtak. Közben a gazda minden sort jó laposra letapo-

sott. Két sorba közben hasábos (egész fej káposzta) került. A legtetejét is 

gyalult káposztasorral zárták. Erre kerültek a beleszabott deszkák, meg 

egy nagy nyomtatókő. Három hétig melegen tartották a konyhában. A 

„káposztaérés” közben két naponként leszedték a követ, a „megnyaraso-

dott” deszkákat langyos vízben megmosták. A káposzta nem termett meg 

minden kertben, de szekerekkel hozták Hétből, abból vásároltak. 

- Az uborkát maga termesztette mindenki. Egészben vagy salátának felvág-

va sós, cukros, ecetes lébe rakták, borssal, babérlevéllel, kaporral ízesítet-
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ték. Télre céklát is tettek el a cukros, sós ecetbe itt keménymag (kömény) 

került. Az ecetet mindig vízzel hígították.  

- Az érett paradicsomot megfőzték, átpasszírozták, üvegekbe szűrték, tete-

jére szalicilt tettek, dunsztba rakták. 

- A gyümölcsöket (alma, körte, szilva, som) aszalták. Befőttek elrakása 

nem volt jellemző. 

- A betrencei szilvából magvalás, a duránciból passzírozás után főzték a 

lekvárt. Az egész napos munka második felénél (különösen este!) a legé-

nyek is szívesen besegítettek a lányoknak a lekvárkavarásba. A lekvárt 

cserépedényben, lyukas fazékban (a lyukra celofánt borítottak) rakták, 

úgy tárolták. 

- Az otelló „ótvány”, konkordi szőlőből bor készült. Néhány szép fürtöt ve-

nyigéstől levágtak, így tartották el felakasztva a komora padlásán a geren-

dára. Ez volt a csengettyű. 

- A Tohonyán, majd később az alsó-malomban volt a kotla (pálinkafőzde). 

Itt „tartósították” a szőlőhegyen és a kertekben termesztett szilvát. 

 

A tartósított élelmiszerek nagy részét a komorában tárolták. A komora legtöbb-

ször a konyhából nyílott, ritkábban a folyosóról Északi, nyugati fekvésű volt, vi-

szonylag kis ablakkal. Télen, nyáron hideg volt, de télen sem fagyhatott meg 

benne semmi. Itt tárolták a hordós-káposztát, nyáron fakampóra a padlásra fel-

akasztva a füstölt szalonnát, rúdon lógatva a kolbászt.  A stelázsiban a felső pol-

con a paradicsomos üvegek sorakoztak, alatta a tojás kosárban, a méz üvegek-

ben, a tej tejes-fazékban. A padlásból két kötélre erősítve széles deszka csüngött. 

Ezen lepedővel letakarva tartották a hat kerek kenyeret. A nagycsaládban nem 

volt ideje kiszáradni. A vakablakban bor, pálinka, „hűlt üvegekben” A kenyérsü-

tő tekenő, a „mázsár” (máktörő) a fal mellett várt sorára.  A zsírosbödön köz-

ponti helyen állt. 

 

A komora kis alapterületű helyiség volt, de belső terét nagyon praktikusan ki-

használták. Ügyeltek arra is, hogy az egér se egyen meg semmit. A szalonnabő-

rös egérfogó megtette a hatását. 

 

A fenti élelmiszereken kívül még volt veremben vagy pincében tárolták a 

„grulyát”, zöldséget. A borsó, bab, kukorica, mák, dió, lekvár a padlásra került. 

A sózó teknőt is itt tartották leborítva. Időnként a grulya kosárban az ágy alatt 

várt sorsára. Végül minden élelmiszer a konyhában nyerte el végső formáját, tel-

jesítette be rendeltetését. 

 

A központja a vályogból vagy téglából rakott öntöttvas tetejű, zárt tűzhely volt. 

A házfal mellett a tűzhellyel egybeépítve állt a kemence. A kemence teteje volt a 

sut (a tűzhely tetejével egy szintben). A kemence előtt volt a kocik. Ha nem volt 

kenyérsütés, itt tárolták a tiszta edényeket. A sutban a gyermekek vagy öregek 
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pihentek, aludtak. A kemencében kenyeret, ünnepekre kalácsot sütöttek. A tűz-

hely sütőjében krumpli, csirke, nyúl, disznótoros pecsenye sült. A sütés-főzés 

mellett a meleget is a tűzhely adta. A konyhaasztal az étkezésre szolgált, de ezen 

gyúrtak, vasaltak, tollat fosztottak. A négypolcos telázsi polcaira újságpapír ke-

rült, széleit hímzett telázsi stráf díszítette.  

 

A felső polcon bögrék, poharak, alatta konyhai edények sorakoztak. Csak vas-, 

vagy zománcozott edény volt. A húsőrlőt, diódarálót a tűzhely megett tartották 

falra akasztva. A szög alá cakkos papírt nyírtak díszítésül. Itt volt felakasztva a 

tölcsér is. A vizes lócán fent két rocska, csupor, alul nagy fazekak álltak. A 

konyhában is volt vakablak. Itt italt, fűszereket tartottak. A vakablakot ajtó, 

vagy kis függöny takarta. A konyhaajtó megett a falon fogas volt. A „húsolló” 

(hétköznapi) hétköznapi ruhákat akasztották rá. A mosakodás, fürdés is itt zajlott 

zománcos lavórban, tekenőben vagy dézsában. A konyhaablakot apró mintás 

színes kartonfüggöny díszítette. 

 

A leírtakat Gereguly Ferencnétől – Édesanyámtól – hallottam 2007. november 

közepén. Felhasznált szakirodalom. Magyar Néprajz IV. kötet 1977. 
 

 

         
 

                            
 

A jósvafői tájház konyhai eszköz-gyűjteményéből


