
 

Diófák árnyékában 
 

 

A magyar népnek századok óta kedvelt fája, szívesen fogyasztott gyümölcse a 

dió. Tudós kutatóink megállapították, hogy eme csonthéjas gyümölcs 

Magyarországon őshonos, a magyarság pedig már a honfoglalás előtt 

megismerkedett vele. Mindez természetes, hiszen a dió elsősorban az északi 

félgömb mérsékelt övében terjedt el, többféle faja révén. 

 

A Trianon előtti Magyarországnak kiterjedt dióligetei bő termést adtak a 

délnyugat-erdélyi folyóvölgyekben. Hasonlóan folyómenti diófásokról 

beszélhettünk a Felső-Tisza vidékén, Vásárosnamény és Tiszabecs között. 

Székesfehérváron és környékén a házikertek és a szőlőhegyek nevelték a 

diófákat. Bár ez utóbbi mondatot nem árt pontosítani! Egyrészt azzal, hogy 

régebben a falusi porta udvarrészébe ritkán ültettek; másrészt azzal, hogy az 

idővel elterebélyesedő diófát nem a szőlőtőkék közé rakták, hanem a dűlőút 

szélére vagy a présház mellé. Így árnyékát is élvezhették. 

 

Közismert, hogy a diófa lassan nő, tehát a diót az unokájának ülteti az ember. 

A parasztemberek mégis szívesen tették ezt, mert szemléletükből adódóan 

gyarapítani, s nem felélni kívánták a vagyont, a gazdaságot. Megválasztották 

a fajtáját is: előnyben részesítették a nagy szemű vagy papírhéjú termést 

hozót. A fáért nem mentek faiskolába vagy csemetéskertbe, nem vásárolták, 

hanem rokontól, baráttól, ismerőstől hozták a kis növényt, a csiatagot. 

 

A tavaszi fagyok némelykor virágzásukban érték a diófákat. Ilyenkor a termés 

egészét vagy egy részét elvitték. Általában azonban szépen termettek 

vidékünkön a diófák. Nem egyszer mondogatták is öreg tulajdonosaik: „Sok jó 

diót leszettünk rúla, jó fajta vót.” Valójában nem is szedték, mert a dió 

potyogott magától vagy leverték. A dióveréshez kellő méretű póznát, hosszi 

dióverőt használtak. Vagy fölmászott az egyik családtag a fára, és egy bottal 
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verte le a diót. A szórakoztató, könnyű munkában felnőtt és gyerek egyaránt 

részt vett. 

 

A diófák alját azonban nem csak a tulajdonosok látogatták. „Nincs is diófája, 

mégis több diója van, mint nekem.” – mondták egyik-másik emberre. Az 

ilyenek dióérés idején alig várták a szeles időt. Ha a szél éjszaka fújt, 

hajnalban, virradat előtt indultak otthonról, hogy másokat, a tulajdonosokat 

megelőzve szedjék össze a dűlőútra vagy a szőlőhegyi ingatlanra potyogott 

csonthéjas gyümölcsöt. A termést zsákba kapkodták. 

 

Székesfehérvár szabad királyi város a török idők után előbb négy, majd 1757-

től öt országos vásár tartására rendelkezett jogosultsággal. Közéjük tartozott a 

Szent Demeter napját (október 26) magában foglaló hét vasárnapján, hétfőjén 

és keddjén megtartott, tehát három napos sokadalom is. A dömötöri vásárt 

az akkor érő, illetve a vásáron nagyobb mennyiségben árusított gyümölcs után 

gesztenyevásárnak, másképp dióvásárnak nevezték. A megjelölést a XX. 

század első felében még széles körben használták. 

 

A fehérvári és környékbeli parasztemberek eladásra szánt diójukat tehát 

vásárra és piacra vitték. Karoskosárban, vékában, zsákban, vászon 

acskóban történt a szállítás – kocsin, szekéren, kiskocsin vagy éppen gyalog. 

Héjjabo, azaz héjában árusították a fölösleget, pucútt (pucolt) diót csak 

boltban lehetett venni. Mindenki ősszel vitte portékáját a piacra, mert akkor 

még volt súlya, jól nyomott. Kilóra mérték, úgy adogatták el, de a 

szerencsésebbtől akár egy egész zsákot is elvitt egybe (együtt, egyszerre) a 

bótos, a kereskedő. Volt aki helre, városi házhoz, családokhoz vagy üzletbe 

szállította termését. Sokszor évtizedeken át ugyanoda. 

 

A diót elődeink is szerették, de némiképp eltérően fogyasztották. Érés idején 

főleg a parasztcsaládokban, s különösen a nők szívesen ették kenyérrel. 

Megtörték, aztán sokszor még belének fehér héját is lehúzták, úgy 
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fogyasztották. Az egyik vidám őszi társasmunkánál, a kukoricafosztásnál 

igen gyakran ették ilyen módon. Ételről persze az gondoskodott, akinél a 

munkát végezték. 

 

A rendszerint padláson kiöntött, kiterített, száradó dióból sátoros ünnepre 

dióskalácsot készítettek. A karácsony esti vacsora semmiképp nem telhetett 

el dióskalács, később nagyvároson beigli nélkül. A dió magyar nyelvterületen 

korábban egyébként is a karácsony, illetve a karácsonyi asztal jellegzetes 

gyümölcse volt. Megyénkben arany- vagy ezüstpapírba csomagolva díszítette 

a karácsonyfát. A vacsora végén a diós- vagy mákoskalács után sok helyen 

csemegeként almát (esetleg körtét) és diót fogyasztottak. A vacsora után 

pedig a katolikus családokban az éjféli misére várva, unaloműzésként a 

szülők, nagyszülők a gyerekekkel dióra vagy mandulára kártyáztak. A játék 

végén sokszor együtt ették meg a nyertes dióját, manduláját. 

Érdekes párhuzamként említhető, hogy a XVIII. század végén még a bécsi 

udvarban is mogyoróra, dióra kártyáztak a császári család tagjai – persze nem 

csak karácsonykor. 

 

Fehérvár környékén ádventestére, azaz ádvent első vasárnapjára egyes 

családoknál diósrétest sütöttek, ami meglehetősen nehéz ételnek számított. 

Hiszen a dió magában is olajos, és hozzá még zsírt is használtak. A 

dióstészta a böjti időszakok tipikus eledelének minősült. 

 

Pünkösdre több falusi helyen diós kuglófot sütöttek. Valójában kevés diót 

tettek bele „ippen csak a hiriér” (híréért). Mert a nehéz dió könnyen lehúzta az 

amúgy is kényes kuglóf belét, így nem lett elég mutatós. 

Hajdan a szüretek elmaradhatatlan étele volt a gulyás után a dióskalács. 

 

A II. világháború előtt a városi háztartásokban szélesen elterjedt, a falvakban 

azonban csak a módosabbaknál jelent meg a dióskifli. A később mind jobban 

tért nyerő sütemények egy része szintén dióval készült. 
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A falusi és városi háztartások, a parasztok és a mesteremberek a diófának 

nem csak a gyümölcsét használták. Az asszonyok a diólevelet a ládákba, 

szekrényekbe rakták a ruhák közé, hogy a moly ne támadja meg. Érdekes 

illatot is kölcsönzött a tárgyaknak. Szintén a nők, festésre (föstésre) 

használták a diót. Pontosabban a csonthéjat körülölelő zöld színű, 

festékanyagban gazdag burkot. Először lefejtették, kopálták, aztán vízben 

megfőzték. Az így nyert lébe nyomkodták a festendő ruhát, különösen a 

gyapjút, mely szép barna színt kapott. Az eljárást vidékünkön még a II. 

világháború utáni szegényes világban is alkalmazták. 

 

A dió fája igen mutatós erezetű, hullámos rajzolatú, ezért szerették a 

bútorasztalosok, s felhasználták egyes igényes vagy reprezentatív daraboknál. 

A diófa koporsó említése népköltészetünkben is előfordul. Az igen kedves 

halottnak készítettek a megszomorodott hozzátartozók ebből a drága 

anyagból végső házat. Fejér megyében ilyen célú használata a XX. 

században az általános fenyőfa, a ritkább tölgyfa mellett kivételesnek 

számított, csak a módosabbak körében történhetett meg. 

 

Vidámabb hangvételű, boldog lelkiállapotra utaló az a népdalunk, amelyik így 

kezdődik: 

„Jó bort iszom én, diófával tüzelek, 

Kökény szemű barna kislányt szeretek …” 

 

Mert a diófa másra nem használható részeit, fáját eltüzelték. Mellette nem 

csak melegedni lehetett, hanem a pattogva égő, szikrát hányó ágak, 

fadarabok téli estéken meghitt hangulatot is teremtettek. 

 

 

        Gelencsér József 
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