
 

 

 

 

ÖRÖKSÉG HÚSVÉTI KOSÁR 

 

 

2. Mi kerül a húsvéti asztalra? 

 

 

 

Ételek, ennivalók húsvétkor a Varga családban Apátfalván 

 

2020.  

 

 

 

 

Készítette: Varga Réka 

Apátfalva, Rákóczi utca 115.  

6931 

 

Hódmezővásárhelyi SZC 

Návay Lajos Szakgimnáziuma,  

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 

Apátfalva, 2020. 04. 18. 

 

 



A családommal Apátfalván élek. Ez a falu a Maros mellett található Csongrád megyében, 

így a lakosság nagy része földművelésből él, ahogy mi is. Apukám családja mindig itt élt. 

Ennek a falunak katolikus vallású a népe, mivel zárt közösség volt, így nagyon ragaszkodtak a 

hagyományokhoz. Apukám anyukája (Varga mama) 75 éves, mindig helyi lakos volt, ezért 

benne is megvan a ragaszkodás az ünnepi hagyományokhoz, amit mai napig tart. Anyukám 

családja Csanádpalotán él. Ők is „parasztizáltak” egész életükben, katolikus vallásúak, emiatt 

ők is hagyománytisztelők. Két idősebb bátyám van, Lackó (24 éves) és Tomi (21 éves). 

Mindketten apukám (51 éves) vállalkozásában szántanak, vetnek, aratnak saját gépeinkkel 

bérmunkában. Anya (48 éves) tanítónő Makón a Szignum iskolában.  

Azért írok örömmel a húsvéti ételekről, mivel az elmúlt időszakban a járvány miatt 

anyukámmal sok szabadidőnk lett. Több figyelmet tudtam a húsvéti ételekre fordítani. Anya 

és én közösen főzünk nyaranta és most is, hogy itthon vagyunk, mivel finomakat főzünk, 

nagyon szereti mindenki. A családunk próbál mindent megtermelni magának, hogy minél 

egészségesebben éljünk. Magunk főzzük a lekvárt, tesszük el a befőttet, mi gyúrjuk a 

levestésztát, van kertünk is, de még szappant is magunknak itthon főzünk.  

A nagyböjt hat héttel a húsvét előtt kezdődik, ez már az ünnep része. Ekkor péntekenként 

böjtöl a családunk ezért nem eszünk húst. Általában rántott sajt, palacsinta, különféle tészta a 

menü. A fiúk kemény fizikai munkájuk miatt nagyon nehezen tudják nélkülözni a húst, de 

megteszik, bár kopog a szemük, és Lackó reszket, ha nagyon éhes. Anya ilyenkor reggelire 

bundás kenyeret, rántottát készít nekik, hogy kicsit tovább bírják. 

A húsvét előtti héten már az ünnepre készülünk. Harminc darab tojást próbálunk 

összegyűjteni, de nem nagyon akar sikerülni. Ilyenkor sokat tojnak a tyúkok, de mivel 

jelenleg minden családtag itthon tartózkodik, így anyával mindig főzünk és általában a tojás 

mindig szerepel benne. Nem veszünk bolti tojást, csak amit a saját tyúkjaink tojnak.  

A nagyhéten elkezdjük a bevásárlást az ünnepre, üdítők, süteményhez alapanyagok.  

A zöldségesben veszünk tormát. Minden évben eddig Falusi mamától hoztunk házi 

készítésű tormát. Viszont a helyzetre való tekintettel idén mi is megpróbálkoztunk vele. Öt 

szál tormát vettünk, aminek a lereszelése az én feladatom volt. Mikor megvettük a tormát még 

nem is sejtettem, hogy egy torma lereszelése ekkora munka, nemhogy öt szálé. Első lépésben 

felhívtam a szakit (Falusi tatát) hogy oktasson ki tormareszelésből. Megkaptam az okítást. 

Egész álló nap azt reszeltem, különböző taktikákat bevetve. Először elkezdtem bent 

megpucolni, de anya mondta, hogy menjek ki… ekkor még nem értettem miért mondja. 

Mikor elkezdtem pucolni olyan erős szaga lett, hogy nem lehetett megmaradni a konyhában, 

rájöttem miért akart kiküldeni anya. Ekkor kiköltöztem az udvarra. Kint valamivel jobb volt, 



mivel a szél elvitte az erejét, de még így is néha csavargatta az orrom. Mikor mindet 

lereszeltem cukros ecetes levet pici sóval öntöttünk rá, ép csak hogy ellepte. Zárható 

műanyagban a hűtőbe tettük. Idén a bolti tormából senki sem evett, csak abból, amit én 

készítettem, olyan jól sikerült.  

Húsvétkor a legfinomabb falat a sonka ezért mi előrelátóak voltunk és egy héttel előtte 

megfőztük a kocsonyát, hogy még húsvétig a sonka előtt meg tudjuk enni. Eddig minden 

évben Varga mamára bíztuk a feladatot, de idén úgy döntöttünk, hogy nekünk egy kis 

kocsonya nem lehet akadály. Lesz, ami lesz. A kocsonyához valókat disznóvágáskor külön 

pakoltuk, hogy húsvétkor megtaláljuk a fagyasztóban. A finom kocsonya legfőbb hozzávalói: 

köröm, bőr, füstölt valami, sok színhús, fűszerek. A kocsonya főzés legfőbb szabálya hogy 

nem főzni kell, hanem csak abálni szabad, lassú tűzön, ezt a netről olvastam. Egy nagy 

lábasba összekészítjük a hozzávalókat apróra felvágva. Felöntjük vízzel, jól befűszerezzük és 

több órán keresztül abáljuk. Olyan az illata, mint a húslevesé. A jó ízét a gyökér, hagyma, 

fokhagyma só és a bors adja. A kocsonya a disznó bőrétől fog megdermedni. Miután megfőtt 

leszűrjük és tálakba szétosszuk a húst és a többi hozzávalót. Külön mamáéknak a bőrös, 

körmös részt, mivel azt mi nem szeretjük. A tálakba a húsra ráöntjük a levet és várjuk, hogy 

megdermedjen. Délután 3 óra fele kész is lettünk vele és kiraktuk a kamrába hűlni. Gondoltuk 

majd reggel megkóstoljuk. De mire mi felkeltünk, három kompótos tál kocsonyának már se 

híre se hamva nem volt. Apa nem bírta ki, és éjjel megkóstolta. Varga mamának és Falusi 

mamáéknak is vittünk, mivel ők csak húsvétkor főzték. Ők jobban szeretik a körmöket, 

cupákokat. Így amit mi nem szeretünk, azt szívesen adjuk nekik. Húsvétkor viszont duplán 

visszakapjuk tőlük. Ilyenkor ez a reggeli és a vacsora is általában. 

Nagypénteken utoljára böjtölünk, de ekkor már sül az összes sütemény. Idén barackmagot, 

hókiflit, fanta szeletet készítettünk. Az ebéd a szokásos gyümölcsleves és rántott sajt volt. De 

mivel bele voltunk lendülve a sütésbe, ezért az ebéd mellé készítettünk kőttest is.  

A kőttes egy hagyományos apátfalvi tésztaféle, ami sós és töltelék nélküli. A fő 

különlegessége hogy többször alaposan át kell kenni disznózsírral, az adja meg az ízét. Mi 

nagyon szeretjük és ha sütünk az ismerősök is követelik a részüket. A nyomós sós tallért 

Falusi mamától hoztuk. Nálunk szoktuk közösen sütni, de a vírus miatt nem jöhetett el mama, 

így otthon kellett megoldaniuk. Varga mama macikávésat, Falusi mama pedig citromos 

szeletet és meggyes-habosat sütött, ami az ő specialitása. Ebből a nagyhéten is kaptunk 

néhány szeletet, de mire reggel felkeltem ennek is lába kelt. Ezért gyorsan hívtam mamát 

hogy vészhelyzet van, sütnie kellene még. Ezért amikor mentünk szombaton, mama a 

meggyes-habos mellé sütött még tótkalácsot is. A tótkalács cukros, édes, réteges, foszlós, 



fonott kalács. Bőven el voltunk látva süteményekkel, így a bolti sütemények eszünk ágába se 

jutottak.  

Mi minden évben kettő disznót vágunk, egyet ősszel és egyet legkésőbb húsvét előtt öt 

héttel, mivel a sonkának négy hétig sóban kell állnia egy hét pedig a füstölés. A disznót itthon 

vágjuk le, Lackó testvérem egyedül szét tudja szedni Tomi és apa segítségével. Mivel nagyon 

szeretjük a sonkát ezért a hátsó combból jó nagyot kanyarít, ami néha kicsit nagyra sikerül. 

Idén 11 kg-os lett a sonkánk. Disznóvágás után anya sózza háromnaponta, majd elvisszük egy 

ismerőshöz füstölni. Varga mama főzi puhára nagypénteken, üstben, több órán keresztül.  

A sonka főzőlevében egy darab füstölt kolbászt és húsz tojást is megfőzött ami már 

szombat estére elfogyott. Kétszer pótoltunk rá, tíz-tíz darabbal. Azért kell a kolbászból enni 

az apátfalvi hagyományok szerint, hogyha a mezőn fekszel, ne másszon sikló a szádba. 

Nagyszombaton délben kezdődik nálunk az ünnep. Délelőtt elmegyünk mamához a 

sonkáért és a boltból hozunk kalácsot és kenyeret. Déditől kapott fehér abroszt terítünk fel az 

asztalra az ünnepi terítékkel. A leves tyúkhúsleves csigatésztával, hogy lassabban fogyjon a 

sonka. Megpucoljuk a tojásokat, a sonkát kitesszük egy tálcára és keresztet vetünk rá. Először 

a kocsonyával kezdünk, utána pedig a sonka következik. Apa szel mindenkinek egy szeletet. 

Tormát teszünk mellé a tányérra és jóízűen megesszük, természetesen a színhúst. Kalácsot és 

kenyeret fogyasztunk mellé. Varga mamának adunk egy szeletet a sonkából, mivel ő magának 

nem főz meg egy egész sonkát. Ezt esszük egész húsvétban, amíg el nem fogy.  

Ha van locsolkodás hétfőn, itt a faluban sonkát és kalácsot is szoktak az asztalra tenni a 

locsolkodóknak. Mi ilyenkor szendvicset szoktunk készíteni, amit végül hétfőn két óra körül 

mi magunk eszünk meg. Addigra már majd kidurranunk az egy hete tartó sok evés - ivástól.  

Az ivás nálunk a következőképp alakul. Pálinkát senki se iszik, bort se nagyon. Mi lányok 

kis csoki likőrt szoktunk inni. Esténként a fiúk egy-egy sört isznak, ha nem vezetnek. Az 

ünnepi asztalon kóla, rostos üdítő és szőlőmárka szokott lenni. Van ballonos szódavizünk, azt 

isszuk egész nap, hogy segítse az emésztést.  

Az idei húsvét kicsit másként volt, mint eddig mindig. Nem mentünk templomba, nem volt 

együtt a nagycsalád, mindenki otthon ünnepelt. Telefonon, facebookon tartottuk a 

kapcsolatot. Ami változatlan volt, az a sok finomság, amit elkészítettünk, mert járvány ide 

vagy oda, enni azért kell.  

 

 

 

 



Mellékletek: 

A kamrában a húsvéti sonka 

 

Nagypénteki ebéd 

Nagyszombat ebéd 



 

 

A kőttes és a tótkalács 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagyszombat vacsora 


