
Madéfalván nagy múltra 
tekint vissza a hagyma-
termesztés: az Olt men-

ti tőzeges területeken régen is 
hagymát termeltek, mert más 
zöldségekhez hideg volt az ég-
hajlat. Volt idő, amikor szeke-
rekkel Brassóig is elszállítot-
ták a madéfalvi hagymát. A ter-
mény egy részét pénzzé tették, 
másik részét kukoricára cse-
rélték. Később a kommunizmus 
idején, amikor a magánbirtoko-
kat elkobozták, csupán csalá-
di használatra lehetett hagy-
mát termeszteni. Néhány esz-
tendeje a helyi önkormányzat 
ösztönzésével azonban igye-
keznek újra visszahozni a köz-
tudatba az értékes és jóízű 
madéfalvi hagymát.

Hogyan történt régen?

„Madéfalva hagymájáról is hí-
res volt. László Lotti (1872–1962) 
visszaemlékezése szerint már 
az 1900-as évek elején szekérrel 
fuvarozták a hagymát a brassói 
piacra. Két éjszakát és egy napot 
tartott az út menet, egy napot pe-
dig árultak, s indultak haza. Ősz-
szel három-négy asszony sze-
kérrel hozott kévékbe kötött ná-
dat az Olt mellől, erre fonták rá a 
megszárított hagymát. Kettesé-
vel fonták koszorúba az egyfor-
ma méretű hagymákat. A koszo-
rúba egy tucat hagyma került. 
Az apró hagymából 25–30 dara-
bot fontak össze, ezt berbécsfa-
roknak nevezték, általában nem 
eladásra készült, hanem házi-
lag használták el. A hagyma ter-
mesztése, koszorúba kötése, el-
adása tipikusan asszonymunka 
volt. A 70-es évekig a hagymát 
szerdánként a csíkszeredai pia-
con a madéfalvi asszonyok árul-

ták” – írja Madéfalva hagyatéka 
című könyvében Szentes Gábor 
helytörténész.

„Mi gazdálkodók voltunk, min-
dent termeltünk, hagymát, pityó-
kát, káposztát. Rengeteget elad-
tunk, néha 15 szekér káposztát 
vittünk Felcsíkra. De akkor más 
idők jártak: mindenki termelt. 
Vittük eladni mindenfelé. Volt, 
hogy elcseréltük törökbúzával. 
A hagymát is jobban lehetett an-
nak idején értékesíteni, mint ma. 
A hagymatermesztéshez jó, pu-
ha, porhanyós föld kell” – mesél-
te néhány évvel ezelőtt az egyik 
fesztiválon a madéfalvi Olti Mag-
dolna lapunknak.

A Madéfalvi Nemzetközi 
Hagymafesztivált azért szerve-
zik meg évről évre, hogy ösztö-

nözzék a gazdákat a hagyma-
termelésre, népszerűsítsék a he-
lyi termékeket és erősítsék a kö-
zösségi összetartozást. A feszti-
vál iránt évről évre növekedett az 
érdeklődés: míg első évben sze-
rényebb volt a rendezvény – ak-
kor az volt a cél, hogy minél több 
termelőt szólítsanak meg a fa-
luból –, idén a korábban három 
vagy négynapos esemény egyhe-
tesre bővült.

Gazdag programkínálat

A fesztiválon a hagyományos-
nak számító programok – közös 
hagymaszüret, ünnepi szent-
mise, a termények megáldá-
sa, sport- és kulturális esemé-
nyek, gyerekfoglalkozások, fel-
vonulás, hagymabál, helyi és tá-
volabbról meghívott előadók fel-
lépése – mellett igyekeznek a 
szervezők újabb események-
kel bevonni a helyi közössé-
get, odacsalogatni az érdeklő-

dőket. Egyik évben hagymafo-
nó maratont rendeztek – a részt-
vevők 282 méter hagymakoszo-

rút fontak ötszáz kiló hagymá-
ból –, máskor fotókiállításokat 
lehetett megtekinteni, előadáso-
kat meghallgatni, vagy éppen a 
Siculicidium-emlékévhez kap-
csolódóan szerveztek progra-
mokat. 2014-ben például a gyü-
mölcsfeldolgozó beindítása volt 
a rendezvény kiemelkedő ese-
ménye.

A Brassóig szekerekről hagy-
mát kiabáló árulás feleleveníté-
sére hagyományosan szombat 
reggel hagymával és zöldségek-
kel megrakott szekerekkel vo-
nulnak végig a falun. A hagyma-
szüreti felvonuláson a szekere-
ken székely ruhába öltözött lá-
nyok, asszonyok árulják a hagy-
mát énekekkel emelve az ünnep 
hangulatát. Egyik alkalommal a 
hagymaszüreti felvonuláson hu-
szonkilenc település képviseltet-
te magát. Máskor a madéfalviak 
és az ünnepen résztvevő test-
vértelepülések küldöttsége ének- 
és muzsikaszó mellett egészen 

Csíkszeredáig szekerezett, ahol 
a Szabadság téren megkoszo-
rúzták a Márton Áron-szobor-
csoportot, majd a madéfalvi if-
jak táncaiban gyönyörködhettek 
a városlakók. Idén a Szent Lász-
ló-évhez kapcsolódva a szépvízi 
Szent László-szoborhoz vonul-
tak szekerekkel koszorúzni.

A hagymatermesztés fortélyai

A fesztivál keretében több alka-
lommal is versenyt hirdettek a 
szervezők, amikor a települé-
sen termett legnagyobb fej hagy-
mát, a legtöbb hagymát termelő 
és a leghosszabb hagymafona-
tot készítő gazdát díjazták – ez-
zel is ösztönözve a hagymater-
mesztést. De büszkeség az elis-
merés annak a gazdának is, aki a 
legszebb porta tulajdonosa címet 
birtokolja egy éven keresztül.

A madéfalvi Szabó Julianna 
több alkalommal benevezett a 
versenyekre, és számos díjjal 
büszkélkedik. Ő mesélte, hogy 
a dughagymákat április elején 
szokta elültetni. Ezek mellé a 
későbbiekben hagymapalánták 
is kerülnek a földbe. A palánták-
hoz az ősszel betakarított ma-
gokat kora tavasszal kell elvet-
ni, majd a palántákat megfele-
lő távolságba helyezik kiültetés-

kor, így őszire szép hagymák fej-
lődnek. Ha nagyon meleg a nyár, 
már augusztusban ki kell szed-
ni. A dughagyma és az abból ter-
melt hagyma előállítása hosz-
szabb folyamat. Az ősszel sze-
dett magokat tavasszal elülte-
tik, az apró dughagymákat ősz-
szel betakarítják, ezeket pedig 
a következő tavasszal ültetik el 
– egymástól megfelelő távolság-
ra –, és csak őszre fejlődik ki a 
szép, ízletes hagyma. Noha sok 
a munka vele, sokan helyben ter-
melik meg a hagymamagot, így 
megmarad a helyi, jellegzetes 
fajta. „A madéfalvi hagyma kivá-
ló minőségét, jellegzetes ízét a 
talaj és az éghajlat adja, ezáltal 
lesz édesebb, finomabb, mint a 
máshol termesztettek” – véli Ju-
lianna néni, aki szerint megélni 
nem lehet belőle, de jövedelem-
kiegészítésnek kiváló. Volt olyan 
év, hogy négy ár területről 850 ki-
logramm hagymát takarított be, 
amelyet a környező piacokon ér-
tékesített.

Több idős ember is elmond-
ta, hogy szüleiktől tanulták a 
hagyma termesztését. A koszo-
rúba font hagymát sokszor a 
Homoród mentén is értékesítet-
ték, főleg törökbúzára cserélték. 
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Ha szeptember eleje, akkor ideje beszerezni a 

hagymát, mégpedig Madéfalváról. Ezt jól tud-

ják a csíkiak, de a távolabbi vidékekről érkezők 

is, akik egyre nagyobb számban vesznek részt a 

madéfalvi hagymafesztiválon. Idén a kilencedik 

kiadását tartották a rendezvénynek.

Messze földön híres fesztivállal ösztönzik a hagymatermesztést és -értékesítést

Madéfalvi hagymát tessék!

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Nádra kerül a hagyma. Az asszonyok kettesével fonják koszorúba az egyforma méretű ízletes gumós zöldséget

Készül a finomság. A fesztiválon idén főzőversenyt is hirdettek

Hagymakoszorúk között. A székelyek egyik kedvenc alapanyaga
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