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X. NAGYDOBOSI SÜTŐTÖK FESZTIVÁL
- esettanulmány -

A „Nemzedékek Kutatóúton" ROP.3.3.1. sz. projekt 7. kutatócsoportjának feladata a
Hajdúhadházi és a Mátészalkai kistérségek településeinek közösségformáló rendezvényeit
megismerni és néprajzi szempontból ismertetni. A 7. kutatócsoport az adott település
gasztronómiai arculatát vizsgálja, ha kell imázs teremtését segítve. így került sor, hogy
2007. szeptember 15-16-án részt vettünk a X. Nemzetközi Sütőtök Fesztiválon,
Nagydoboson.

Nagydobos az Északkelet-Nyírségben, Nyíregyházától mintegy 60 km távolságra
található település. Éghajlata mérsékelten meleg, közel a mérsékelten hűvöshöz. A
településtől keletre folyik a Kraszna. Talaja barna erdőtalaj, löszös homok és réti talaj. A
megye egyik legrégibb települése. Megszállása valószínűleg összefüggésben áll a Szamos
völgyére néző, a Nyírség keleti peremén húzódó gyepűvonallal.

A település neve foglalkozásnévből ered. Első lakói minden bizonnyal a közeli gyepű
védelmével megbízott népekhez, mégpedig az őrök csoportjához tartoztak, akik
dobolással adtak hírt az ellenség mozgolódásáról, közeledéséről.

A község először 1219-ben tűnik fel a Váradi Regestrumban, ahol egy idevaló poroszlót
említenek. Nagydobos eredetileg Szabolcs vármegyéhez tartozott, utána került
Szatmárhoz, a középkor végén ismét Szabolcshoz, majd a XIX. század elejéig Bereghez.
A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri, az 1870-es évektől a Mátészalkai
járáshoz tartozott. Jelenleg a Mátészalkai Kistérség része. 1971-tol önálló községi tanácsa
volt. Ma önálló önkormányzatú település.

A település jellege alapjában véve egyutcás, előkertes beépítésű község. Szalagtelkeire
a soros udvarelrendezés jellemző. Belső kerítésekkel részekre osztott telkein tagolt
épületelrendezés figyelhető meg. Népi építészete: a lakóházak földfalúak, a még ma is álló
legrégibb házak legtöbbje vályogból falazott. Korábban a szarufás tetőszerkezetet
szaunával fedték. A lakóházak háromosztatúak. Az utcai szoba elé sokszor faoszlopos
oromtornácot építettek. A gazdasági épületek szegényesek. Az 1808-ban épült Perényi-
kastélyban ma középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek általános iskolája és diákotthon
működik. A település régi temploma a falun kívül állott és falain freskónyomot találtak.
Vélhetőleg Márton püspöknek szentelték. Ezt a műemléki szempontból is értékes épületet
1894-ben lebontották. A mai református templom 1894-1902 között épült a régi templom
lebontása után.

Nagydobos lakói vallásos emberek a XIX. század közepe táján négy vallásirányzathoz
tartoztak. Voltak izraeliták, görög katolikusok, római katolikusok, és reformátusok. Ma a
legnagyobb számban református felekezetűek lakják. A második legnépesebb egyház a
görög katolikus, a ma álló templomuk 1872-ben készült el. A római katolikus vallás kis
vallás Nagydoboson, 5-6 család gyakorolja. Az izraelita vallás élő felekezet volt, de a II.
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világháborúban a zsidó családokat elhurcolták, vagy elmenekültek. 1945 után megszűnt az
izraelita vallás, a zsidó családok nem tértek vissza Nagydobosra. Baptista gyülekezet 1928
óta van, ekkor adták át új imaházukat.

Nagydobos népességszámának alakulásában 1960-tól kismértékű csökkenés
tapasztalható. A 2.280 főből több a nő, mint a férfi. A születések száma meghaladja a
halálozásokét, de sokan hagyják el a települést a jobb munkalehetőség reményében is.

Az infrastruktúra fejlettségi szintjét megfelelőnek minősítik. A településen a háziorvosi
és fogászati ellátás biztosított, és gyógyszertár is működik. A 100 férőhelyes óvoda
maximális kihasználtságú, az általános iskolában 298 tanuló oktatása folyik 20 fős
nevelőtestület közreműködésével.

A községi könyvtárban 11 ezer kiadványt találunk. A művelődési ház helyiséget biztosít
a rendezvények lebonyolításához, postahivatal és három sportpálya áll a lakosság
rendelkezésére. A nagydobosi önkormányzat lapja a negyedévente megjelenő Dobszó. A
település vasúti közlekedése biztosított Vásárosnamény és Mátészalka felől.

A nagydobosiak jellemző gazdálkodási formája a mezőgazdaság. A növénytermesztés
jellemző fajtái: búza, rozs, árpa, kukorica, burgonya, napraforgó, alma, szőlő, meggy és a
sütőtök. Az állattenyésztésben sertés, szarvasmarha, juh, méh és ló tartása a meghatározó.
A községben a korábbi években meglévő ipari üzemek mára megszűntek (cserépgyár,
szeszgyár, galvanizáló üzem). Szakértők véleménye szerint érdemes lenne a további
fejlesztést a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás irányába bővíteni.

A településen 25 kiskereskedelmi egység található, ebből tíz élelmiszerbolt, nyolc pedig
ruházati cikkeket árusít. A vendéglátó üzletek száma öt, közülük egy munkahelyi
vendéglátó egység.

Nagydobos Község Önkormányzata 1998-ban Balogh József polgármester úr
kezdeményezésére határozta el, hogy minden év szeptemberének harmadik vasárnapján
sütőtök fesztivált rendez.

A nagydobosi tök a XX. század első harmadában világhírt vívott ki magának.
A fesztivál célját a következő pontokban fogalmazták meg:
- a sütőtök régi rangjának helyreállítása,
- termesztésének növelése,
- a piaci háttér biztosítása,
- kapcsolatok kiépítése,
- a település lakóinak a falunap keretében való kikapcsolódása, szórakozása.
A sütőtök régóta ismert és termesztett növényünk. Termesztéséhez melegre, humuszos,

lúgos és porhanyós, tápanyagokban gazdag talajra van szükség. Vagy helyre vethetők,
vagy palántázhatók, április végén, május elején, legkésőbb június közepéig vetik.
Különösen nagy a karotintartalma, és a benne lévő szénhidrát megközelíti a burgonyáét.
Főleg sütve fogyasztjuk. A nagydobosi sütőtök héja ezüstszürkés színű, súlya 6-10 kg,
húsa vastag, narancssárga. Akkor kell szedni, amikor már megcsípte a dér, ekkorra a
keményítőtartalma többé-kevesebbé elcukrosodik, így húsa különösen édes.
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A hagyományos kultúrában nagy szerepe volt a sütőtöknek, a szegény parasztság
mindennapos téli eledele volt. Mivel a zárt kemencében való sütést igényli, ezért szorosan
összefügg elkészítésével a ház melegítése, a „fűtés" is. A magyar ház tüzelőberendezései
kezdettől fogva nyitott és zárt tűzhelyekre oszlottak. Elhatárolni azonban sem időben, sem
térben nem szükséges ezeket, mert rendszerint egymás mellett, funkcióban egymást
kiegészítve éltek. A nyílt tűzhelyek a helyiség melegítésére, főzésre, sütésre, de még
világításra is szolgáltak, a zárt tűzhelyek esetében az utóbbi elmaradt, vagy korlátozódott.

Ma már ezt a kettős rendeltetését elvesztette.
A tök őshazája feltehetően Mexikó és Közép-Amerika lehetett, de 25-26 fajuk Észak-

Amerikában is őshonos. A spanyolok hozták be Európába az 1500-as években.
A tökfélék családjába (Cucurbitaceae) mintegy 114 nemzetség és 500 faj tartozik. Ezek

között szerepelnek egylaki és kétlaki növények, lágyszárúak és fás szárúak is. A legismertebb
tökfajta a spárgatök (Cucurbita pepo), amelyet értékessé a C- és A-vitamin, valamint a
szénhidrát tesz. Használhatjuk elsősorban főzelék, de leves- és kompót készítéséhez is.
Édeskés ízű virágja is ehető. A spárgatök egy variánsa az olajtök, mely gyógyhatású olajat
tartalmaz. Hazánkban a XX. század elején honosították meg az olajtököt, és elsősorban az
Őrségben foglalkoztak termesztésével. A laskatök (Cucurbita ficifolia) magas cukortartalmú
főzeléknövény. Ásványisó-tartalma is igen magas. Csak főzelékkészítésre használják, mivel
főzés közben olyan szeletekre esik szét, mint amilyenre a tököt gyalulni szoktuk. Ezért kapta
népies nevét: „Isten gyalulta tök". A cukkínit rendszerint 20-25 cm-es korban, egészen zsenge
állapotban szedik, mert ilyenkor a legjobb az íze. Felhasználhatjuk főzeléknek, rántva, de
levesnek és savanyítva is. A patiszon, magyar neve csillagtök C-vitamin tartalma nagy,
tápértékét fokozza a sokrétű felhasználhatósága. Téli savanyúságnak 3-12 cm-es korban már
szedhető, fejlettebb korban főzelék, vagy rántott tök készülhet belőle. A tök termésében lévő
mag olaja sok tekintetben gyógyító hatással rendelkezik, önállóan is fogyasztják. A tökmagot
a péksüteményekbe is gyakran belesütik.

Nagydobos az 1880-as évektől foglalkozott a tök termesztésével, egészen az 1940-es
végéig komoly hasznot hozott a falu lakóinak. A nagyüzemi gazdálkodással jelentősége
azonban fokozatosan visszaszorult. Emellett előtérbe kerültek más tökfajták, amelyek
termesztésében Nagydobos nem specialista.

A X. Nemzetközi Nagydobosi Sütőtökfesztiválon a tököt, elsősorban sütőtököt sokféle
formában megkóstolhattuk. Ezek közül a legnépszerűbb a sült tök, a töklapcsánka és a
töksütemények voltak. Készítettek még tökfőzeléket, töltött cukkínit, tökös hot-dogot.
Ezen kívül nem tökből készült ételeket is kínálták a résztvevők, leggyakrabban a töltött
káposztát, a palacsintát és különböző pörkölteket.

A fesztivál területén 41 stand sorakozott fel a kaputól jobbra, illetve balra
elhelyezkedve. 13 helyen főztek-sütöttek, a többi jelenlévő portékáit kívánta bemutatni,
árusítani. Megjelentek különböző magán- és családi vállalkozások. Vásárolhattunk
kaktuszt, karikás ostorokat, karkötőket, egyedi kerámiadekorációkat, kosarakat,
mézeskalácsot, bort. Helyi termelőktől vehettünk nyers tököt is. Kóstolhattunk mézet,
lekvárt és természetesen tökös ételeket. A nagyobb vállalkozások közül az Avon, a Zepter,
a Grózi Kft. szerepelt.
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A nyugdíjas és egyéb egyesületek, társaságok is képviseltették magukat a rendezvényen.
Részt vett a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a Szamosszegi Nőegylet, a Boldog Családokért
Egyesület, a Tarapcsák Miklós Vadásztársaság és az Élj a mának Nyugdíjas Egyesület,
akik többek között „kötött tészta levest" készítettek, melynek receptje a következő:
tojásból, lisztből levestésztát gyúrunk. Kicsit pihentetjük. Ez idő alatt a hagymát apróra
vágjuk, a zsírban megsütjük, 4-5 liter vizet sóval, delikáttal, és petrezselyemzölddel
feltesszük forrni. A meggyúrt tésztát vékonyra kinyújtjuk és rálocsoljuk a hagymás,
paprikás, zsírt. Sózzuk, bprsot szórunk rá. Ujjnyi széles csíkokat sodrunk és hosszában
levágjuk. A csíkokból csomókat kötünk, mikor kész egy csomó, letépjük, kötjük a másikat,
így készítjük ez az összes tésztát. Közben felforr a levesvíz, belerakjuk a kötött tésztákat.
Kb. 10-15 percig főzzük. Ha kettévágjuk és már nem fehér a közepe, belül is megfőtt, kész
a leves. Ezt Lengyel Istvánnétól tudtuk meg. A győrtelcki Kéz a kézben Nyugdíjas Klub
„tárcsás húst" és virslit sütött. Ez egy legújabbkori néprajzi érdekesség. A tárcsás sütés az
1960-as '70-es években terjedt el a parasztság körében. A mezőgazdasági roncstelepekről,
a tárcsás ekéről leszerelték vagy a vas-fémhulladékból kiemelték a tárcsákat. Az eketárcsa
jó vastag, a szélei vékonyodó, a szélein élben végződő, közepén lukas, széles, befelé enyhe
leejtésű tálra hasonlít. A közepén lévő tengelylyukat behegesztették úgy, hogy alulra
hozzáhegesztettek egy nagyméretű „muttert", azaz csavarmenetes „fejet". A földbe
szúrták, és alágyújtva ezen sütötték a húsokat, szalonnát.

A helyi általános iskola és az óvoda egy-egy udvart rendezett be, ahol különféle
játékokkal szórakoztathatták magukat a gyerekek, volt arcfestés, hajfonatkészítés. A
kerítés mellé ötletes tökdíszeket helyeztek, amelyek hangulatosabbá tették a helyszínt. Az
iskola igazgatónője, Görög Demeterné megmutatta nekünk, hogy milyen ételeket
készítenek. Itt szerepelt a legtöbb tökös étel: sült tök, tök lapcsánka, tökös rétes, tökivóié
stb. Büfé jellegű ételeket és italokat a Borsodi Sörözőben, az Arany Ászok sátrában és több
mobil bódéból kínáltak. Például hamburgert, hot dogot, virslit, pizzát, debreceni párost,
szeszesitalokat, üdítőket, kürtös kalácsot, lángost, olasz fagyit, popcornt, főtt kukoricát,
grillcsirkét. Ezek a standok voltak a legnépszerűbbek. A nagydobosiak 10 standdal
mutatkoztak be, rajtuk kívül érkeztek Opalyiból, Paposról, Szamosszegről, Tolcsváról,
Kispaládról, Szirmabesenyőről, Tunyogmatolcsról, Nyíregyházáról, Nagyecsedről,
Győrtelekről, Kocsordról, Túristvándiból. A kistérség központjából, Mátészalkáról igen
kevés résztvevő jelent meg.

A kapuval szemben volt a színpad, amelyen helyi és környező településekről érkezett
fellépők mutatták be produkcióikat, és a különböző kategóriákban indult versenyzők
díjátadása is itt zajlott. A „Legigazibb nagydobosi sütőtök" versenyt, amelyen csak a helyi
termelők vehetnek részt, és amelyben a termések cikkelyezettségét, címerét, formáját,
színét egyaránt értékeli a zsűri idén Czine Zsolt nyerte, aki így a X. Nemzetközi Sütőtök
Fesztivál Tokfejedelme lett. Az ország bármely gazdája elindíthatja terményét az „Ország
legnagyobb töke" címért folyó versenyben. Ebben a kategóriában nem számít se szín, se
alak, se fajta, csakis a tök súlya. (Ám a mérce elég magas: az első évek súlyrekordere
elérte a 116 kg-ot is.) Ez évben Kovács György Opalyiból 79 kg-os tökével lett az első
helyezett. A résztvevők indulhattak még a „Legtökösebb porta" címért, a „töklámpás
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szépségversenyen" és a „Tökös ételek versenyén". A színpad mögött egy nagy területen
fogathajtó- és szekérverseny indult szombaton 10.30-tól. 9.30-tól pedig a Fesztivál Kupa,
gyermek labdarúgó torna kezdődött a sportpályán. A kapu mellett balra foglalt helyet az
információ, ahol az érdeklődők útbaigazítást kaphattak, tombolát vásárolhattak.

A fesztivál nevében szereplő nemzetközi jelzővel ellentétben a nagydobosi töknapok
vonzáskörzete csak a környező magyarországi falvakra terjed ki. A sütőtök egykor
nemzetközi hírét visszaállító törekvések is csak a község egy részét mozgatja meg. A már
említett bécsi, vagy spárgatökből készített lapcsánka volt az, amely majdnem minden
főzőstandnál szerepelt, nem pedig a sütőtök.

Az összegzésben arra is kerestem választ, hogy melyek a hagyományos és melyek a
standard, általános, gyorsan elfogyasztható ételek. Az első csoportba tartozik a töltött
káposzta, a palacsinta, a tökfőzelék, a töklapcsánka, a kötött tészta leves és a különböző
pörköltek. A második csoportba tartozik a hamburger, a hot dog, a pizza, a grillcsirke, a
popcorn, stb. A fiatalok körében ma már ezek az ételek a népszerűbbek. Egy-egy ilyen
fesztivál lehetőséget teremt arra, hogy a régi ízeket, ételeket ők is megismerhessék,
megkedvelhessék.

A résztvevők szerint a rendezvény színvonalas és hangulatos volt sok érdeklődővel.
Voltak, akik már tizedik alkalommal jelentek meg, voltak, akik még először jártak itt, és
nagyon megtetszett nekik, így mindenképpen eljönnek jövőre is.
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