
Sült és főtt gesztenye 
 
 
 
A dió és a mandula mellett a gesztenye is jellegzetes téli csemegének számít. 
A lisztes gyümölcsöt termő szelídgesztenyefa az általános vélekedés szerint 
őshonos a Kárpát-medencében. Van ugyan olyan nézet is, hogy Itália felől 
érkezett vidékünkre, elterjesztésében talán az olasz telepesek is 
közreműködtek. A Felvidéken, Nyitrában pedig az a hagyomány élt, hogy a 
ghymesi gesztenyeerdőt a törökök ültették. 
 
Tény, hogy nem mindenütt él meg, a melegebb vidéket jobban kedveli. Így 
mindenekelőtt Baranya, Somogy és Zala megyében lelhető fel, aztán az Alpok 
alján, Vas és Sopron megyében. Talán meglepő, hogy lakóhelyünktől 
északabbra eső területeken is, így Pozsony és Nyitra környékén, Pest 
megyében Nagymaroson és a Börzsönyben, aztán Nógrád megye további 
részén. 
 
A mai Románia területén, Nagybánya vidékén, valamint Hunyadban és 
Biharban található. A szomszédos Veszprém megyének is vannak a 
gesztenye számára kedvező területei: Badacsony, Nemesvita, Gézaháza, sőt 
a szélmalmokról és krumplijáról ismert Tés.  
 
Székesfehérvár környékén viszont nem terem meg. Ám a fehérvári vásárokon, 
piacokon mégis árusították, a II. világháború előtt is, meg utána is. Régebben 
főleg Zalából hozták, de más megyékből is. Nem véletlen, hogy a XIX. század 
második felében, illetve a XX. század elején a Dömötör napi (október 26.) 
vásárokat Fehérváron dió- illetve gesztenyevásárként emlegették. 
 
A gesztenye a vásárral másutt is szoros kapcsolatba kerülhetett. Baranya 
megye leghíresebb gesztenyései a szép fekvésű Zengővárkony mellett, a 
Mecsekben díszítették a tájat. Itt gesztenyeszüret idején tartották a nagyhírű 
leányvásárokat, melyek persze nem azt jelentették, hogy adták-vették a 
hajadonokat. Hanem azt, hogy találkozás, ismerkedés, párválasztás céljából 
közelebbi és távolabbi vidékekről ide sereglettek ilyenkor a mindkét nembeli 
fiatalok.  
 
A gesztenye szeptember végén kezdett érni. Mint láttuk, októberben már 
árusították. A két világháború között pedig Mindenszentek (november 1.) 
illetőleg Halottak napja (november 2.) táján a székesfehérvári temetők 
környékén a mézeskalács- és gesztenyeárusokkal együtt megjelentek a 
gesztenyesütők is. Kínálták a frissen sütött, meleg gesztenyét, illetőleg 
marónit. A régi fehérvári polgároktól így is hallottam emlegetni ezt a 
gyümölcsféleséget. A kifejezés egész pontosan egy nagyobb termésű 
gesztenyefajtát jelöl, másrészt utal az olaszországi elnevezésre (maronne), 
ahonnét régebb óta importálunk belőle.  
 
Mindenszentek estéjéhez másutt is kapcsolódott a gesztenye. A Kőszeg 
környéki falvakban ilyenkor hagyományosan sütötték és megajándékozták 
vele a halottak emlékére harangozó legényeket. 
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A városok képéhez hosszabb ideje hozzá tartoznak a gesztenyesütők. Az 
1909-ben megjelent Rendőri Lexikon szerint Budapesten az utcai 
gesztenyesütőknek engedéllyel kellett rendelkezniük. Ennek következtében 
téli időszakban egy meghatározott helyen, a közlekedés akadályozása nélkül 
sült gesztenyét és más gyümölcsöt árusíthattak. Ellenőrzésüket 
vásárfelügyelők és biztosok látták el, kik szükség szerint rendőröket is igénybe 
vettek. 
 
A székesfehérvári gesztenyesütőkről a Fejér megyei Hírlap 1925. december 3-
i száma részletesen tudósított: „November végén, mikor csípősen, szelesen 
beköszönt a tél, rendesen megjelennek az utcasarkon a gesztenyesütő 
nénikék, akik jelenleg 2000 koronáért adnak 15 szem gesztenyét.” Azt is 
elárulja a tudósítás, hogy nagy öröm érte a „jámbor asszonyokat”, mert egy 
korábbi tilalmat feloldott a minisztérium. Eszerint a jövőben vasárnap is lehet 
sült gesztenyét, almát és sült tököt árusítani. „Ez annyit jelent, - folytatódik a 
híradás – hogy a tök, alma és gesztenyesütő asszonyok vasárnap is ott 
maradhatnak utcasarki tűzhelyük mellett, vasárnap is árusíthatják a frissen 
mosolygó sültgesztenyét – hogy a közönség vasárnap is mérgelődhet, ha a 
zsákbamacska módjára megrakott gesztenyés stanicliban csupa férges, rossz 
marónit talál”. A gesztenye ugyanis kényes gyümölcs, könnyen férgesedett, 
vagy nem kellően szárítva penészedett. Az árus pedig minden portékáján túl 
akart adni.  
 
Fehérváron még az 1960-as években is természetesnek hatott a Fő utcán, a 
Kossuth utcában, vagy a Piac téren a fekete, parasztruhás idős asszony, aki 
katlanszerű, rostélyos, fa, illetve faszén tüzelésű füstölgő alkalmatossága 
mögött állva sütötte, keverte, árusította a gesztenyét. Újságpapírból csúcsos 
formájú staneclit csavart, abba rakta a még meleg, ám nem olcsó gesztenyét. 
Ki-ki 10-15 szemet vásárolt magának, gyermekének, vagy kedvesének. A sülő 
gesztenye illata, a várható különös íz csalogatta vevőket. 
 
A fehérvári piacon nyers gesztenyét árusítottak, miből a városiak, illetve a 
környékbeli falusi asszonyok vásároltak, de nem nagy mennyiségben. Ez 
utóbbiak otthon aztán bevagdosták a gyümölcsszemeket, és a tűzhely 
platniján, egy lábassal letakarva, megsütötték. Nagy öröm volt ez a 
családnak. 
 
Különösen a II. világháború után már nem csak a sparhelt tetején, hanem 
sütőjében, a renben is sütöttek. Persze ilyenkor is előbb bevagdosták, hogy ki 
ne durrogjon.  
 
Fejér megyében a gesztenye sütve fogyasztása az általános. Ezért is ért 
meglepetésként, hogy az 1970-es évek első felében pécsi egyetemistaként 
más gyakorlattal is találkoztam. Mindenekelőtt az késztetett csodálkozásra, 
hogy baranyai, somogyi, zalai kollégista társaim milyen bőséggel, milyen 
mennyiségben hozták, kapták otthonról a barna színű gyümölcsöt. Aztán azzal 
leptek meg, hogy nem sütötték, hanem 20-30 percig lábasban, fazékban, forró 
vízben főzték. Akkor leszedtük a héját, és melegen ettük az ízletes, édeskés, 
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lisztes gyümölcsöt. Nem is volt tanácsos megvárni, hogy kihűljön, 
mert akkor keserű lett. (Baranyában egyébként sokan nem is főzik meg 
teljesen, így még ízletesebbnek tartják.) 
 
A sütés persze a Dél-Dunántúlon sem ismeretlen, csak ritkábban teszik. 
A sütőben végzett műveletnél ugyanis nehezebb eltalálni a kellő időt, 
pillanatot, hogy megsüljön, de meg ne égjen a gesztenye! 
 
A sütve vagy főve fogyasztáson túl arról is tudunk, hogy a Baranyában, a 
hegyszentmártoni hegyen a gyerekek, fiatalok a fáról szedett, friss gesztenyét 
azonnal, nyersen is fogyasztották.  
 
A történeti adatok még szelesebb körű felhasználásról szólnak. A XVIII. 
században füstön megszárították, illetve akár a szilvát, aszalták. Kőszeg 
vidékén a XX. században burgonyaként főve ették, de megdarálva, a 
kemencében jól kiszárítva lisztet is készítettek belőle. A gesztenyelisztet 
vízben, tejben megfőzve fogyasztották. A franciáknál és az olaszoknál, ahol 
még több terem belőle, az állatok takarmányozására is használták. Hasonló 
szerepe egykor nálunk is lehetett, mert a Magyar Simplicissimus (1683) szerint 
hizlalták vele a jószágot. 
 
Napjainkban a cukrászipar dolgozza fel nagy mennyiségben. Többféle 
gesztenyés sütemény készül, de egy-egy cukrászda vagy kávézó hírét, 
vonzerejét az növeli igazán, ha jó gesztenyepürét kínál.                                       
                                                       
                                    

 
 

  Gesztenyeárus, a fehérvári piacon 1954-ben. 
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