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Néhány szó a könyv keletkezéséről 
 

2017-ben a Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete (Harc) 
egy pályázat segítségével két településen Harcon és Fácán-
kerten közösségfejlesztő programot indított el.  

A pályázat címe: Társadalmi szerepvállalás és közösségfej-
lesztés—Generációk együttműködésben (GenerCoop). 

A projekt keretében sor került Fácánkert község (Tolna me-
gye) helyi értékeinek, múltjának felkutatására,  mely alapul 
szolgált a könyv elkészítésében. 

A könyv nem törekszik a falu minden helyi értékének bemu-
tatására.  

 



6 

Ténagy Sándor: Fácánkert 

Mint zsír nagyanyám fazekában, forr és perceg a napfény-
től a táj és mint illatos, frissen sült falatok, 

úgy állnak a házak a jószag szédületében. 

Hazajöttem, mint mindig, tavasszal, a pajtában rozsdát 
könnyezett értem a kapa. 

– Áss fel engem is – mondta a kert és én pici magvakat búj-
tattam nagyranövő reménnyel a hideg hantok alá. 

Tavaly is, munkámat megköszönve, egy szirmot dobott sze-
memre a barackfa, amely még sokáig ott mosolygott, 

könnyű volt és fehér, mint a szerelem. 

 

Fácánkert község Tolna megyében található kistelepülés a 
megyeszékhelytől Szekszárdtól mintegy 15 km-re, Tolna 
városától 5 km-re. E vidék ősidők óta lakott volt, első felvi-
rágzását a római korban élte, s a honfoglalás után sem 
szűnt meg az élet. A középkorban valószínű az Ostffy csa-
lád birtokolta. Hajdan gazdag növény– és állatvilág népesí-
tette be e vidéket. Tölgyes, szilfás, vadkörtés, bozótos li-
geterdők uralták a tájat, amelyeket apró vadak (vadnyúl) és 
ragadozók, madarak népesítettek, erre utalnak a különböző 
helynevek pl Róka-völgy, Farkas-sziget, Csirip dűlő, de a va-
dászok leginkább a fácánok sokasága miatt kedvelték. A 
török időkben a terület elnéptelenedett, de területe a 17 
sz. közepén a tolnai gróf Festetich család birtokába került, 
akik a 19. században kúriát is építettek itt. 1936-ig Simon-
major és Fácánkert-puszta néven jelezték a települést, ezt 
követően már Fácánkertként szerepel a falu. 
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A szeszgyár 
 

Az 1904-1907 között épült kúriát az eredeti gazda Feste-
tich gróf eladta a Kunffy családnak.  
Somogyvári Kunffy Lajos kezdett itt gazdálkodni, főként 
ipari növényeket termelt, melyre alapozva indult el a modern 
alapokon nyugvó gazdálkodás és szeszgyártás.  
A területet még a 19. század elején lóvontatású iparvágá-
nyok hálózták be Kajmádtól egészen Közép-majorig,  az 
1920-as évekig gőzmalom is működött. 
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Kunffy kastély 
 

Az 1904 és 1907 között készült kastély  eredetileg a Feste-
tics család tulajdonában volt, melyet megvett a Kunffy csa-
lád. A kastélyt angolkert jellegű park veszi körül.  A kastély 
parkját 2010-ben nyilvánította helyi jelentőségű védett ter-
mészeti területté a fácánkerti képviselő-testület. Az épület 
már régebb óta helyi védettséget élvez.   A kastélytól távo-
labb, 1923-ban épült csalá-
di sírhely található mára 
kifosztott romos állapot-
ban. 
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Fácánkert Faluház 
 

Az egykori kultúrház az 1950-es évek elején épült, az idők 
során romossá vált épült felújítására 2006-ban került sor. 

A felújítást követően faluházként üzemelő közösségi tér 
Fácánkerten az Árpád utca 14 sz. alatt található.  
 



12 



13 

Községháza 

A községháza Fácánkerten, az Árpád utca 12 szám alatt ta-
lálható,  terveit a szekszárdi építész, Dicenty László készí-
tette, kivitelezése  1915-re készült el.  Az épületben az 
1950-es években óvoda is működött.  
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Az iskola 
Az első iskola valószínű Fácán-
kert-pusztán volt. Egy korabeli 
újsághír szerint 1878-ban 
szentelték fel a pusztai isko-
lát, amelynek létrejöttét báró 
Berg, a birtok bérlője támo-
gatta.  1893-ban már két si-
monmajori iskoláról írt a sajtó.  
Ezekben az iskolákban össze-
vont oktatás zajlott.             
1959-ben egy új 4 tantermes 
iskolaépületet építettek fel 
Fácánkerten, az Árpád utca 34 
sz. alatt.  Az első igazgató 
Szijjártó Sándor volt. Az in-
tézménybe elsőtől nyolcadikig 
jártak a diákok összevont ta-
nulócsoportokba. 

1969-ben a felső tagozat Tol-
nára került, melyet a rend-
szerváltás után  1994-ben a 
képviselő-testület visszaho-
zott. Az alacsony gyermeklét-
szám és a finanszírozási ne-
hézségek miatt a felső tago-
zatos oktatás 2000-ben, míg 
az alsótagozatos oktatás 
2008-banis szűnt meg. 
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Az óvoda 
 

Az első fácánkerti óvoda megszervezésére 1956-ban került 
sor a községháza épületében és Hostyánszky Etelka (Fuchs 
Ferencné) nevéhez fűződik.                                                              
Később az egykori Sós kocsma épületében működött 
(Fácánkert, Árpád utca) 1969-től az újonnan felépült iskolá-
ban kapott helyet az intézmény.  

A rendszerváltás után 1994-ben új óvodát építtetett a köz-
ség az iskola mögötti területen  (Fácánkert, Árpád u 34). 
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 A „Kiskép” 
Fácánkert község határában lévő „kisképet” az 1870-es 
években emelték. Ez a terület valaha tolnai községi legelő 
volt, itt legeltették a juhokat, birkákat. Egy ilyen alkalommal 
egy forgószél a magasba emelte a legeltető juhászt és nyá-
ját. A juhász ekkor megfogadta, hogy ha az Isten lesegíti a 
földre, akkor emléket állít.                                                                 
A szobor belsejében egy festett kép volt, mely egy pléhle-
mezre festett juhászt  és a nyáját ábrázolta, ahogy a forgó-
szél felemeli.                                                                                
A kép a juhászt hegyes juhászkalapban széles karimával, 
pásztorbottal a kezében ábrázolta, s a tetején egy kereszt-
tel. A tolnai svábok e szobrot valaha „pildstickl-nek” – ké-
pecskének nevezték. 1949-ben id. Leibhardt Mihály és fele-
sége jelentősebb összeget adományozott a tolnai plébániára 
az akkor megrongálódott „kiskép” helyrehozatalára.                       
Valaha körmenet ment egészen a „kisképig”, ahol a helyreho-
zatalt követően újra felszentelték a szobrot.                                              
A későbbiekben egy orosz katonai teherautó nekitolatott a 
képnek, s az enyészetté vált, helyén romokat találhatunk ma.  
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Hitélet Fácánkerten  

                                                                       
A településen többségben katolikusok, de reformátusok és 
evangélikusok is élnek.  A 30-as évek egyik fotóján 17 első 
áldozót számolhatunk. A 40-es, 50-es években a településen 
is jelentős volt a vallás. A 60-as években visszaesés volt ta-
pasztalható. Régen a misét öregfaluban és a Pusztában az 
iskolában tartották. Ideiglenesen volt alkalom, még az 50-es 
években, amikor a Zrínyi utcában Guszt Istvánék házában és 
a Hunyadi utcában Kerekeséknél tartották meg a misét. Pa-
pok kerékpárral jöttek misézni. 1970-től, mióta van saját 
Imaháza a településnek a Táncsics utcában, mindig ott tar-
tották a misét. Az épület lakóház volt eredetileg. Két szoba 
volt benne, amit össze kellett nyitni, mert a miséken több 
mint 50 ember is jelen volt rendszeresen. Régen az oltár is 
az utcafront felöli oldalon volt. 
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Fácánkertnek több rend papi ruhája volt az egyházi ünnepi 
alkalmakra.                                                                                                     
Meg kell említenünk  Morvai Imre tisztelendőt, aki még fia-
talként került a tolnai plébániára.                                                                         
Szombat délutánonként hittanórát tartott, így készültek fel 
az előáldozásra, bérmálásra a gyerekek.                                                    
Fácánkerten csak elsőáldozás volt, a bérmálás Tolnán és Bo-
gyiszlón történt.                                                                                
Sekrestyések voltak az imaházban: Szommer János, Benke 
József, Szalók Gyula.                                                                             
Vertnel Ilus néni takarított és szedte az egyházadót, a mise 
után az oltárról elvitte a virágot a Mária szoborhoz, hogy a 
következő vasárnapig díszítse a szobrot.                                         
Glück Péterné és családja szintén sokat tett a hitélet fenn-
maradásáért.  

Fácánkerti Imaház: 7136 Fácánkert, Táncsics utca 8. 
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I. és II. világháború  
fácánkerti hősei 
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Fácánkerti szüreti felvonulások 
A szeptember végétől novemberig tartó időszak legfonto-
sabb gazdasági és egyben társadalmi eseménye a szüret.  
Középmajorban, Fácánkert-pusztán a Kunffy családnak volt 
nagy szőlője, Simonmajorban elsősorban a házaknál ültet-
tek szőlőt, Kajmád szintén nagyobb szőlőtermű terület 
volt. Fácánkerten nem a szüret befejezéséhez kötötték a 
szüreti bál szervezését, a településrészeken külön-külön 
tartottak szüreti felvonulást szeptember hónapban, mikor 
az időjárás kegyes volt. A szerepköröket jó előre kiosztot-
ták. A bíró és bíróné szerepet házasulás előtt álló jegyes-
pár töltötte be, azonban tudnak olyanról amikor az ifjúság 
közfelkiálltásra választott magának bírót és bírónét. Fon-
tos zerep jutott a jegyzőnek és jegyzőnének, valamint a 
csőszgazdának és csőszgazdánénak.  

Első óvodás szüreti felvonulás  1959-ben 
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Őket követték a csőszlányok és csőszlegények, a postáslá-
nyok, a cigánylányok és legények valamint a lovasok. A falu hí-
reinek kidobolásáról a kisbíró gondoskodott. A szüret jelké-
peként egy botra szőlővel feldíszített szüreti koronát akasz-
tottak, melyre gyakran borosüveg is került, és két erős le-
gény vitte a falun keresztül. A csőszlegények elsőként elmen-
tek a csőszlányokért, majd közösen énekszó mellett a bírót 
kísérve elindultak a bírónéért. Rezesbandát Szedresből, míg 
cigányzenészeket Medináról hozattak a legények a jó hangu-
lat érdekében. A bálok helyszíne a kocsma volt. A bálokban a 
szüreti menet szereplői tovább viselték tisztségüket. A 
csőszlányok és csőszlegények feladata volt a szőlőfürtök őr-
zése. A bál folyamán akit „lopáson” értek, elcsent egy szőlő-
fürtöt, az „megbüntették” , bírságot kellett fizetnie. A szü-
reti felvonuláson csak az vehetett részt akit felkértek. A te-
lepülés nem rendelkezett hagyományos értelemben vett nép-
viselettel, ezért a bíróné és a felvonuláson résztvevők vala-
mely szomszédos település viseletét öltötték magukra. A 
csőszlányoknak a helyi ügyes kezű asszonyok megvarrták a 
puffos ujjú pruszlikot, a 3-4 db alsószoknyát kikeményítették 
és pliszírozták, a szintén pliszírozott fehér színű  felső szok-
nyára két sor nemzetiszínű szalagot varrtak. A csőszlegények 
eleinte bőgatyát majd fekete posztónadrágot viseltek, fehér 
bőujjú inggel és sötét zsinóros mellénnyel. A csőszlányok a 
fiúk kalapjára nemzetiszínű szalagot, árvalányhajat és rozma-
ringot tűztek. Az idősebb férfiak a sötét színű posztónadrág 
elé kékfestő anyagból készült nyakba akasztós kötényt, 
„szőlős kötényt” vettek fel. 1959. október 9-én a hagyomá-
nyokat alapul véve rendezte meg Hostyánszky Etelka óvónő, 
az első óvodás szüreti felvonulást. 
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Hanol Ágnes—Bán György 

Strasszer E—Gáncs István Gerlei Éva—Takács Gyula 

Bien Magdolna—Hargitai Imre 
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Takács A—Szabó István Mészáros Valéria—Gáncs István 

Póth Etelka—Kiss István Tóth Éva—Strasszer János 
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Takács A—Nyers György Papp K—Lehőcz I 

………. Ildikó—Takács Zoltán Matus P.—Nagy I 
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Antal Rózsi—Vecsei J 

Lehőcz M—Bánóczki J 

Kása Katalin—Müller József 

Sebestyén M—Kovács P 
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Papp Etelka—Gáncs Mihály 

Kuperczkó Anna—Kovács János 
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1950-es évek eleje 
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A falu híres szülötte-  
Szabácsy István 

A falu egykori jegyzőjének fia Szabácsy István (1926–1988) 
díjugratásban többszörös magyar 
bajnok volt.  A magyar válogatott 
tagjaként részt vett az 1972-es 
müncheni olimpián. Sportvezetőként 
hosszú évekig volt a Nemzetközi 
Öttusa és Biatlon Szövetség tech-
nikai bizottságának tagja, (mester)
edzőként is nagy sikereket ért el, 
tizenkét éven át – haláláig – a ma-
gyar öttusa válogatott lovas edző-
jeként dolgozott. Szabácsy István-
nak ráadásul a labdarúgáshoz is volt 
némi kötődése: felesége Sebes Er-
zsébet, az Aranycsapat edzőjének, 
Sebes Gusztáv lánya volt.  
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Visszaemlékezések 
Maracskó Tibor világbajnok öttusázó:  

„Az 1976-os montreali olimpián a lósorsolás ezúttal nem ked-
vezett nekem, a közepesnél valamivel gyengébb képességű 
lovat húztam. Elkeseredetten küzdöttem, szó szerint kilá-
tástalan helyzetben, ugyanis nem elég, hogy szerencsétlenül 
sorsoltam, de a vadonatúj, selyembéléses kobakom is folyton 
a szemembe csúszott.  Négy hibámból kettőt „köszönhetek” 
a szinte vakon teljesített ugrásoknak. A verseny után, kissé 
szomorúan kérdeztem Pistától: Édes Pistám! Nem érdemel-
nék egyszer végre már egy jobb lovat egy világversenyen? 
Mire ő ironikusan, egyben oldva bennem a feszültséget, azt 
válaszolta: De Tibike… és egy jobb sapkát is!!!” 
 
Erdősi László volt válogatott öttusázó:   

„ Szabácsy István nekem nem a sporttársam vagy legendás  
edzőm volt, hanem—igaz csak egyszer—a taxisofőröm.  1962
-ben a kedvesemmel (Anikó ma is a feleségem) színházba 
mentünk és természetesen nagyon elegánsan taxival. Anikó 
szülei lakásából rendeltem a kocsit, és a legnagyobb megle-
petésemre Szabácsy Pista jött értünk. Egy pillanat alatt fel-
mérte a helyzetet és úgy viselkedett, mintha egy főherceget 
kellett volna szállítani. 

Anikó szülei tátott szájjal csodálkoztak, hogy tinédzser lá-
nyuk és barátja milyen népszerűek. Mindezt úgy érte el, hogy 
az utolérhetetlen finom humorával levett mindenkit a lábáról. 
Hálával tartozom neki, mert egy lányos házban nem lehetett 
ennél jobb bemutatkozás. „ 
 
 

 
 
 



45 

Pécsi Gábor volt öttusázó,  a Magyar Öttusa Szövetség 
volt szövetségi kapitánya, főtitkára, mesteredző: 

„Sajnos sokan nem voltunk ott a temetésén. Azért is szüle-
tett az ötlet, hogy látogassuk meg a sírhelyét. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy Fácánkert ilyen szépen ápolja Pista em-
lékét. Külön öröm számomra, hogy 1972-ben Kiskunhalason, 
az olimpiai felkészülés keretén belül láthattam Pistát, ahogy 
a terepen military-ugrásokon gyakorolnak..” 

Pálvölgyi Miklós junior világbajnok öttusázó,  szövetségi 
kapitány, mesteredző: 

„Három idősíkban emlékezem meg Pistáról:  
- Még ifjú gyermekkoromban a Nagyvárad térről 5 óra 35 
perckor induló 6-os buszt kellett elérnem, hogy leérjek az 
uszodába. Hetente egyszer-kétszer a Pista vezette buszra 
szálltam fel. Akkor még nyitott vezetőülés volt, így a mögöt-
te lévő ülésből jól elbeszélgettünk. 
- Később, már szövetségi lovas edzőként a KSI versenyzői-
nek vezette az edzéseit, szeretettel, humorral és jó szóval 
tanította, szerettette meg a lovakat és a lovaglást.  
- Aztán baráti poharazgatások, szaunázások sorában Pista a 
társaság motorja volt, sok sztori fűződik a személyéhez, 
amiket most már mi idézgetünk rá emlékezve.” 
Balczó András olimpiai és világbajnok öttusázó,  a Nemzet 
Sportolója: 

„Nagyon nagy teljesítmény az, hogy a háború után lepusztí-
tott magyar lótenyésztés Adonis nevű lovával Szabácsy Pista 
a müncheni olimpián a három napos nagyon nehéz feladatot 
teljesíteni tudta. Sokat köszönhetek neki, mivel közel hat 
éven keresztül, mint az öttusa istálló belovaglója, beosztott-
ja voltam” 
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Császári Attila volt válogatott öttusázó,  a Magyar Öttu-
sa Szövetség volt főtitkára: 

„A lovaglás máig tartó imádatát ő ültette el bennem. 
A Nemzetközi Öttusa Szövetség Technikai Bizottságába 
szeretett lovasedzőm munkásságát folytatva kerülhettem 
be. Megkérdőjelezhetetlen lovas tudását és személyiségét 
még sok évig hiányolta a testület.” 
 
 Földi László volt válogatott öttusázó,  mesteredző:  
„Mivel Pista oda udvarolt, ahol laktam, a lovardai barátsá-
gon kívül a civil életben is kötődtünk egymáshoz. Megkérdő-
jelezhetetlen lovastudása tiszteletet vívott ki közöttünk.” 

 

Szentpály Gábor volt lovas:  

„Szegény Pista a vége felé sokat betegeskedett és több-
ször kórházban is volt. 
Amint kijött onnan, egyenesen a lovardába ment, ahol a lo-
vardai öltözőben az edzők gyakran viccelődtek és ugratták 
egymást. 
Nos, egyszer Pista alighogy kijött a kórházból, azt mondta 
Hargitay Matyi bácsinak, aki a lovas-válogatott edzője is 
volt, hogy tudjátok a magyar ló azóta nem jó ugró ló, amióta 
a mohácsi csata után még egy patakot sem tudott átugrani 
a menekülő királlyal.  
Kitört a nevetés az öltözőben. Matyi bácsi is bölcs ember 
volt és csak annyit mondott: 
Nem haragszom, sőt örülök, mert ha így beszélsz, akkor ez 
azt jelenti, hogy meggyógyultál Isti!” 
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Fácánkerti mesék  
                                                                       
Egyszer, volt, hol nem volt, Tolna Vármegyében volt egy 
hely, amiről mesélni fogunk. Simonmajor és Fácánkert-
Puszta egykori lakói 1936. október 1-én Fácánkert néven fa-
lut hoztak létre. Az itt élő emberek egykori életéhez kap-
csolódnak az alábbi történetek.  

 

1. mese 

„6 éves lehettem, amikor szüleim hazahoztak egy hatalmas 
tuskót az erdőből. Nekem az lett a motorom. Fölmásztam a 
hátára, kényelmesen elhelyezkedtem. A gyökerekből lett a 
kormány. Később továbbfejlesztettem a dolgot. Egy hasz-
nált lyukas fazék, egy madzag és egy sparheltkarika össze-
szerelésével újabb játékot sikerült készíteni. Ez lett az én 
logo-m.”  

 

2. mese 
„7 éves voltam és a szüleim kimentek a földekre dolgozni. Én 
otthon maradtam, mert megbíztak a főzéssel. Paprikás 
krumplit kellett készíteni. Minden hozzávaló eszembe ju-
tott, csak a víz nem. Gondoltam, hogy kell hozzá, ezért a 
szomszédba mentem tanácsért, mert ha nem sikerül akkor 
büntetésem 1 hétre szólt. Mely szerint 1 hétig kell tehenet 
legeltetnem. Azt nem szerettem volna.” 
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3.mese 

 
Hogyan lett kutyánk? – Nyers Györgyné Mód Julianna 

„Valamikor régen a medinai ringlises, a Róbert – már 1 hét-
tel az október eleji búcsú előtt megérkezett a Pusztába.            
A lóistálló előtt telepedett le.                                                    
A Puszta gyerekei nagyon örültek ennek és minden idejüket 
ott töltött és köztük volt az 5 éves fiam is.                                                                           
Abban az időben a közösség kemencében csoportosan sü-
töttük a kalácsot.                                                                            
(A kemencére jelet kellett felrakni, hogy a hét melyik nap-
ján szeretnénk sütni. Azon a napon ezek az emberek fűtöt-
ték fel a kemencét és vigyázták.) 

Én sütöttem 3 ropogós kalácsot. Hazavittem és a kamrába 
tettem hűlni. Másnap reggelre az egyik kalácsnak már csak 
hűlt helye volt. Kerestem, de nem találtam sehol.                              
Délután összetalálkoztam a „ringlises asszonnyal”, aki kö-
szönte a finom kalácsot. Majd közölte, hogy a fiának egy 
kiskutyát adott ajándékba a kalácsért.                                        
Vártam haza a fiamat, de nem jött.                                                       
Keresésére indultam, és a tyúk ólban találtam rá.                                        
A kiskutyát dajkálta. Előmászott, és együtt örültünk a ba-
rátságos állatnak. Cuci lett a neve.                                                   
Úgy pártolta a fiamat, hogy amikor őt el akartam náspángol-
ni, akkor a kutya megvédte. 20 évig élt a családunknál” 
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4. mese 

A nemdohányzó dohányosok 

„Kora reggel indult a brigád dohányt szedni.                               
A megszedett dohányleveleket lazsnakba kötözték a fér-
fiak. Lovaskocsival bevitték a „szürüskert”-be. Ott a sám-
lin ülő asszonyok nekiálltak a dohányfűzésnek.  2 és fél tű-
vel fért egy zsinórra. Kampó készült a végére, majd követ-
kezett az „igazítás”. Az így elkészült zsinórokat a pajta 
csücskébe akasztották száradni. Amikor elfogyott a do-
hány, akkor a lazsnakokat egybe kötözték. A ravasz nők 
kitalálták, hogy az egyik asszonynak téglát kötnek a batyu-
jába. Volt a nagyméretű tégla, ami a batyuba került. Haza-
induláskor az asszonyok a vállukra vették a batyujukat.  
Rozi útközben  erősen panaszkodott, hogy nehéz a batyu-
ja, vajon hány lazsnak van benne?  A turpisságra másnap a 
dohányföldön derült fény.  Amit mondott azt nem írjuk 
ide!” 

 

 

 

A melegágy földjének egyengetése vetés előtt (Fácánkert-Iphigenia, 
Tolna m., 1955)  - Magyar Néprajzi Lexikon 
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Sütemények diadala 

 
Kukoricás ételek 
A kézi kukoricatörés után a gazdasszony kiválogatta a szép 
csévéket s azokat kettesével a csumájánál fogva összekö-
tözte és napra – a fészer elé – kiakasztotta. Ebből darálták 
a sütéshez-főzéshez használt hozzávalót. A darabosból 
lett a kása, a lisztből lett a prósza. A kásához megfőzték 
sós vízben a kukoricadarát. Mikor tálalásra került, akkor 
sütöttek zsírban reszelt vöröshagymát, és egy kis törött 
paprikával került a kása tetejére.  

Tálalás: a mélytányért kizsírozzuk, beleöntjük a kását, zsí-
ros kanállal szétnyomkodjuk (megmintázzuk) majd rátesz-
szük a paprikás, pirított hagymát vagy kristálycukorral 
megszórjuk. 

 

Kukorica prósza 

A kukoricalisztet aludtejjel kikeverjük, majd olvasztott 
zsírral jó bőven meglocsoljuk és belekeverjük.                           
A tepsit kizsírozzuk és a masszát beleöntjük, szilvalekvár-
ral telepöttyögetjük és forró sütőben megsütjük. Csak 
frissen finom. 

 

 

 



52 

Krumplis ételek 

Krumpli prizma készítése 

A krumpli téli tárolása Fácánkerten: ástak egy kb. fél méter 
mély két négyzetméter nagyságú gödröt közel a kertajtóhoz.  
A gödörbe szalmát terítettek, erre került fölkupacolva a 
krumpli. A kupacot szalmával befedték, majd a kiásott föld-
del lefedték. Ezt a kupacot kukoricakóróval is betakarták, 
így védték a téli fagyoktól. Napi használatra az alján kisebb 
részt nyitottak, de mindig visszazárták. Tavasszal krumpli 
vetéskor szedték szét a prizmát és szétválogatták a mara-
dékot vető és étkezési célra.  

Krumplilé leves 

A tisztított krumplit feldaraboljuk és sós vízben megfőzzük. 
Egy kis fej hagymát vagy fokhagymát kevés zsiradékom meg-
dinsztelünk, törött paprikával megszórjuk és a krumpli főző-
levével felöntünk. Petrezselyemmel, zellerlevéllel, zöldpapri-
kával, törött borssal ízesítjük, és egy tojásból készült re-
szelt tésztát készítünk hozzá. 

Krumpli gombóc 

A főtt krumplit összenyomjuk és amennyi lisztet felvesz egy 
tojással összegyúrjuk. Ez a tészta nudlinak és pacsának is jó. 
A tésztát szilvalekvárral töltjük és gombócokat formálunk. 
Lobogó vízben kifőzzük, pirított zsemlemorzsába forgatjuk. 

Krumpli gombóc II. 

Apró üres gombócokat készítünk, kifőzzük  és a kacsazsíros, 
törött paprikával megszórt, tejföllel kikevert masszába for-
gatjuk. 
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Fácánkerti hűtőszekrény 

 
Hogyan hűtötték régen az ételeket hűtőszekrény nélkül? 

Valamikor minden ház udvarán állt (1929), (1949) ásott ke-
rekes kút, ami 15-20 mély volt.                                                         
Amelyik háznak régen nem volt, az a család közösségi kútról 
hordta a vizet, ami elég nehéz munka volt.                                                                             
A kút hűvös levegőjét a háziak hűtésre is használták kétfé-
le módon: az egyik módszer szerint a kút- vödrébe tették 
az ételes edényeket és leengedték azt félútig a kútba, a 
másik módszer szerint egy erős farudat tettek a kút kává-
jára a keresztbe és rudazó kötéllel engedtek le egy másik 
vödröt teli edényekkel.                                                                
Az így hűtött étel 2 napig még fogyasztható volt. 

 

Disznólkodás Fácánkerten 

 

Hogyan tartósították a húsokat? 

A disznóölés szokásos napja szombat volt.                                      
A töltelékek is ekkor készültek. Vasárnapra maradt a „hús 
lesütése.” Az oldalast és a csülköt megsütötték zsírban, 
majd 50-80 literes „véndőkbe” rakták és a kisült zsírral 
feltöltötték csurdig, hogy a hús levegőt ne kapjon.                             
A húst kis adagokban – a család szükségletének megfelelően 
– szedték ki, de arra ügyeltek, hogy újra lezárják légmente-
sen.  

 

 

 



54 

A húsok tartósításának egy másik formája volt a füstülés. 

Ezzel a módszerrel a húsos csontot is tudták hosszabb ideig 

felhasználni. Mivel Fácánkerten nem volt húsbolt ezekkel 

módszerekkel a sertéshúst szinte egész évben a család asz- 

talára tudták tenni. 

 

A „kacsabögye” 

A nagyon leleményes fácánkertiek a tömött kacsa bögyét  

kimosták, felfújták, felakasztva szárították disznóölésig.    

A disznóölésen szalámi hússal töltötték meg, majd füstölték. 

 Nyárig vártak a fogyasztásával.  

„Disznóölés készül itt, 

Vidám téli ünnep, 

Nem csoda, hogy özönvízben táncra perdülnek. 

Forr a víz, gőzölög a kondér, 

Öreg kését a küszöbön, feni már a böllér, 

Kanalával a nagyanyó 

Szaporán kavarja 

Siet, mert a kertek alatt füstölög a szalma. 

Aki derék legény volt 

Hordott vizet, szalmát, 

Megfogta a kese disznó 

kunkorodott farkát.” (népi vers) 

 

A disznóölésen szalámi hússal töltötték meg, majd füstölték. 

 Nyárig vártak a fogyasztásával.  
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Életképek 
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