
Édes és keserű mandula 

 

 

A hagyományos falusi társadalomban és részben a városi családokban is 

egykor a téli esték hangulatához nem csak a dió, hanem a mandula vagy 

ahogy a Fejér megyei nép mondta, a mondula fogyasztása is hozzá tartozott. 

 

A nyugat-ázsiai származású mandula legnagyobb mennyiségben a Földközi-

tenger vidékén terem. Azért északabbra is elterjedt, így kedvezőbb helyen 

Németországban is előfordul. Sőt, Pfalzban nagyobb mennyiségben 

termesztik. Magyarország területére valószínűleg a római hódítással került. A 

rómaiak nux Graeca, azaz görög dió néven emlegették, jelezve, hogy 

körükben a görögök révén terjedt el, kik már Kr. e. VI. században ismerték. 

 

A kisebb fa vagy fa alakú bokor formájában megjelenő mandula felénk a 

dombvidékek, alacsonyabb hegyek lakója. Országunkban a legjobb 

termelőhelyet a Budai-hegyvidék déli része (Budaörs, Nagytétény, Diósd, Érd), 

a Balaton északi partvidéke (különösen Tihany, Balatonfüred, Csopak), 

Hegyalja, a Mátra vidéke és a Mecsekalja jelenti. Jóízű mandula termett 

egykor Budán, a Svábhegyen. A Balaton-felvidéki Káli-medence pedig talaja 

és szinte mediterrán mikroklímája révén biztosít kellemes környezetet a 

mandula neveléséhez. Jellemző, hogy Köveskálon még a római katolikus 

templom körüli udvar, kert is mandulával van tele. Szép emlékként őrizzük, 

hogy az 1980-as évek elején a köveskáli Leopold Ferencné téli időszakban 

milyen szeretettel és milyen nagy mennyiségben kínálta a néprajzi gyűjtőknek 

finom manduláját. 

 

Az ehető magjáért termesztett mandula Magyarországon, így Fejér megyében 

is általában a szőlőtermesztéssel párhuzamosan fordul elő. A régi öregek a 

mandulát a szőlő közé ültették, mert nem volt nagyon lombos, nem árnyékolt. 

Nem terebélyesen nőtt, hanem inkább sudarasan. Lovasberényben a pince 
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hátára, azaz a présház mögötti pince tetejére is ültették a birssel és a 

lasponyával együtt. Seregélyesen, de másutt is a házi kertekbe is került. 

Kedvelték azért is, mert gyorsabban nőtt, előbb termett, mint a dió, bár 

termése nem volt olyan szapora. A mandulafa ritkább volt, mint a dió, ezért is 

nagyobb értéknek számított. Előnyének tartották, hogy szinte semmi 

gondozást nem igényelt, sőt úgy vélték, ágait nem szabad nyesegetni, mert 

azzal a következő évi termést veszítik el. 

 

Egykor lényegesen kevesebb mandulafa volt, mint ma. Termesztése az 1950-

es évektől lendült fel. Régen nem is nagyon ültették, hanem az elhullott 

magból kelt magától, és növekedett. Tavasszal legelőször bontotta ki virágait. 

Egy-egy kései fagy könnyen el is vihette az egész évi termést, hiszen igen 

fagyérzékenynek számított. 

 

A mandula nagyság, alak, íz szerint igen különböző lehet. Az utóbbi körülmény 

alapján két fajtáját különböztetik meg: az édes és a keserű mandulát. 

Természetesen elődeink is az édeset szerették, de megették azt is, amelyik 

egy kicsi keserű volt. Az édes magrul nőtt fánál az is előfordult, hogy keserü 

mondulát érlelt. Ügyesebb parasztemberek ótottak (oltottak) is mandulafába 

gyümölcsöt, különösen barackot. 

 

A mandulát érés után bőrszerű, zöldesszürke külső héjától megfosztva száraz, 

hűvös helyen, elsősorban padláson, szellősen szétterítve szárították, tárolták. 

Fazekas Józsefné (sz. 1921.) és Mong Jánosné (sz. 1939.) mesélték, hogy 

Lovasberényben egykor kint szokták hagyni a présházban. Aztán mikor az 

öreg férfiak télen kimentek a szőlőbe borért, ebből is vittek haza a 

gyerekeknek – ajándékba, csemegének. Mert törve, nyersen fogyasztva 

elsősorban a gyerekek örömére szolgált. Ám mivel nagyobb becsülete volt, 

mint a diónak, így egyszerre kevesebbet adtak a gyerekeknek, unokáknak, 

hogy máskorra is maradjon. Takarékoskodtak vele, előbb-utóbb mégis 

elkopott. 
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Főleg a hosszú téli estéken ropogtatták. Kemény, alig engedelmeskedő 

csonthéját egykor az asztalon vagy a küszöbön törték fel kalapáccsal. Hogy 

egészben maradjon a belső mag, a csonthéjnak nem a lapjára, hanem az 

élére ütöttek. Az egész szemekből piritott mandulát a felnőttek is 

fogyasztották. Először megfőzték a magokat, aztán leszűrték, és barna színű 

haját lenyomták. Majd sóban megpörgették, úgy tették a tűzhely sütőjébe. 

(Némelyek a sparhelten pirítottak.) Volt, aki utólag sózta, de egyesek jobbnak 

tartották, ha a mandula a sóval együtt pirult. Ki kevésbé, ki jobban pirított, ám 

nagyon pirítva keserű ízt adott. Vigyáztak is vele! Felnőtt és gyerek egyaránt 

elrágódott rajta. Gyakran hívtak rá vendéget. A férfiak szívesen ittak rá bort, 

így méginkább elbeszélgettek mellette. 

 

Karácsonyra vagy húsvétra Csákváron, Seregélyesen, de másutt is sütöttek 

mandulás kalácsot. Úgy tűnik azonban, hogy ez inkább a XX. század első 

felére volt jellemző. A később terjedő sütemények, torták kelléke is lehetett a 

mandula. 

 

A sütemények készítésénél ledarálták, akár a diót, és a krémbe keverték. 

Díszítették is vele a sütemény vagy a torta tetejét. Ehhez megfőzték a 

mandulát, héját lehúzták és a fehér színű magot lapjával rakták le. 

Seregélyesen Vachler Gyuláné (sz. 1945.) említette, hogy mandulaforgácsot 

is készítettek. Ez azt jelentette, hogy eldarabolták a magokat és azzal 

díszítettek.  

A mandulát elsősorban a család használta fel. Piacra keveset vittek, ha mégis, 

úgy nem pucúttan, hanem héjastul. 

 

A mandula tehát a déli tájak jellegzetes gyümölcse. Itáliában ezért nagyobb 

mennyiségben terem, mint nálunk. Felhasználása is többféle, italt is 

készítenek belőle. A magyarok körében is jól ismert, a mandulából készült 

kontyalávaló likőr, az Amaretto, mely Olaszország és San Marino specialitása. 
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Szicíliában bort is erjesztenek a mandulából, amit a jóféle szőlőborral azonos 

összegért árulnak. Magam az Etna lábánál vettem egy üveggel, ami 

karácsonykor a sütemény után került az asztalra. 

 

Bekerült a mandula a szakrális ikonográfiába is. A katolikus és görögkeleti 

(orthodox) egyház Krisztus és Mária ábrázolásain az egész alakot kör vagy 

mandula formájú dicsfény veheti körül. Ez utóbbit a mandula olasz 

megfelelőjéből mandorlának nevezzük. 

 

 

        Gelencsér József 

 

 

 

 

Krisztus mandorlában Rubljov ikonján 

 


