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lolvasva a címet nehogy azt higgye valaki, hogy 
ugrott a csikónk, és pártaktivistának számí-
tó mezei újságíró férjemet hirtelen vezérkossá 
promoválták, vagy Óz, a nagy varázsló engem 

„csinált föl” dús keblű, vastag lábú, fejbúbra tekert kontyú 
nőbizottsági asszonyságnak. Rögtön az elején pontosí-
tok: a buli a hetvenes évek egyikének májusában, teljesen 
spontánul alakult ki lakásunkon, miután a pártévforduló 
tiszteletére rendezett képzőművészeti kiállítást egész baráti 
körünk megnézte és – mivel nem fért a bőrében –, jobbnak 
látta nálunk, fejesektől és fülesektől távol megünnepelni a 
Hőst, szobrász barátunkat és azonos című munkáját.

Persze, a magunk módján.
Ami azt jelentette, hogy gyakori összejöveteleink soha 

nem a terített asztalról és az italozásról szóltak, hanem a 
közös hullámhosszról, az információcseréről, az egyáltalán 
nem vicces hétköznapjaink humorérzékkel való elviselé-
séről. Természetesen, vasárnap délelőtt, miseidőben volt a 
pártévforduló tiszteletére rendezett kiállítás megnyitója, 
ahol akkor már – a Hargita megyei származású, hazakerült 
művészeken kívül – a kihelyezés szeszélyeinek folytán a 
megyébe került nagyon sok fiatal, tehetséges, más vidékről 
származó művész is kiállított. Az idős és nőtlen Nagy Imrén 
kívül egyikük sem engedhette meg magának, hogy csak fő-
állású alkotó legyen. Tanárok, nyolcórázó tervezők, rajzo-
lók, kirakatrendezők voltak, és bámulatra méltó kitartással 
egyensúlyoztak a kispénzű munkahely, a bérelt műtermek-

ben folytatott délutáni, éjjeli alkotómunka és a kisgyerekes 
családi élet drótkötelén. Mi, a többiek, a barátaik, akik csak 
a társadalmi és családi igák alatt roskadoztunk, csodáltuk, 
biztattuk, szerettük őket. A kiállításmegnyitókon zsúfolt 
volt a kultúrház kisterme, a művész nem kapott virágcsok-
rot, a közönség nem kapott pezsgőt, de ezeket senki nem 
hiányolta, mert ezek az események a lényegről szóltak, a 
művészi gondolatok célhoz értek, és a lelkes, értő, receptív 
közönség élőben köszönte ezt meg.

Valamilyen csoda folytán a kisváros mozdulatlansá-
gát felkavarta a kultúra hullámverése, értelmet adva az 
ittmaradásnak. Az állam akkor még bőkezű mecénás volt, 
főleg a képzőművészektől sok alkotást vásárolt fel – ameny-
nyiben a munkák elnyerték a kultúr- és ideológiai bizott-
ságok gyakran félművelt, de mindig gyáva és sznob nyak-
kendőseinek tetszését. Barátaink ezt a próbát is kiállták. 
Munkahelyükön, fizetésükért, vezetői kérésre jelszavakat 
festettek, megtervezték és kivitelezték az intézmények 

„vizuális agitációját”, de szabadidejükben lelkiismeretük 
szerint alkottak. Ezért is volt esemény minden tárlatnyi-
tó! Az is, amelyiken fényképünk készült, az, amin látszik 
a Hős. Nemes anyagokra nem volt pénz, de az öntés mű-
szaki feltételei sem voltak meg. Így a Hős című kompozíció 
hegesztett, patinázott bádoglemezből készült. Mégis ma-
gunkra ismertünk benne, mert a hős nem duzzadó izmú, 
pátoszos mozdulatú győztes volt, nem új típusú ember, aki 
„a komunisták munkája és élete, a szocialista etika és mél-
tányosság elveinek és szabályainak törvénykönyve” szerint 
gépiesen, hazugul élt, hanem egy olyan ember, aki éppen le-
lépett talapzatáról és töprengő, magába roskadt testtartással 
tétován elindult valamerre. Jobb kezével vonszolta a leplet, 
talán a zászlót, amit sokáig a magasban tarthatott, amíg hitt 
benne, de akkorra már tépett rongynak látta. Nem hittünk 
a szemünknek, hogy ezt a szókimondó munkát a zsűri ide-
ológusai beválasztották és fő helyre állították. Csak a címét 
látták, nem azt, amit kimondott, mert szerencsére annyit 
értettek a művészethez, mint bika a karatéhoz.

Egy másik megmagyarázhatatlan csoda folytán az 
„aprozárban” gyönyörű friss sörretket árultak, disznózsí-
runk is volt otthon, a kenyeret akkor még nem adagra, jegy-
re adták, a babkávét, „háziszőttest” az orvosbarátok hoz-
ták, már csak az ötliteres „műanyag bidont” kellett vizezett 
csapolt sörrel megtöltetni a Suta-sörözőben, hogy megün-
nepeljük a Hőst, nehezedő hétköznapjaink főszereplőinek, 
a romániai dolgozóknak jelképét!

Pártévfordulós buli
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folytatás a 7. oldalról
Kásaételként gyűjtésem során emlékezet-

határon belül a köleskását, rizskását, árpa-
kását nevezték meg Kászonban. Köleskását 
említettek erdőn főzött ételként, „sárgakása” 
néven. Ugyanilyen szituációban főzték ku-
koricából a „puliszkát” (túrós málé, túrós pu-
liszka, málé). Ez alatt a kukoricalisztből ké-
szült tört pépet értik, amit üstben főznek és 
kiborítanak. Túróval – ami mindig juhtúrót 
jelent, és lehet rétegesen, szalonnával készí-
teni vagy felcsavarva – és tejjel fogyasztják. 
Puliszkának az árpakását is mondják, ezért 
tisztázni kell a fogalmak jelentéseit, illetve a 
jelentés változását.

„Árpakását ettünk, mikor kicsikék vol-
tunk, jó is volt. Az árpát meg kellett darálni, 
szitálni. Egybe főzték meg, s savanyó tejjel 
ettük” (sz. 1921).

„Vízimalmon őrlettük, darabosabb lisztje 
volt, s akkor ettük, mikor nem volt se búza, se 
rozs” (sz. 1926).

„(Az árpakását) úgy főzik, mint a rendes 
puliszkát, csak fehér, olyan szürke, csak olyan 
körmölős hatása van. Mikor főzzük, vigyáz-
ni kell, hogy meg ne csomósodjon, szóval 
úgy kell főzni egybe, s mikor a leve fő, akkor 
kell összekeverni, s ebből lesz a puliszka” (sz. 
1941).

„Az árpa másodikját kiszitálták, abból 
főztek puliszkát, víz s lisztet bele, hogy a ke-
verő megálljon, s mikor főtt, lobogott a víz, 
leszűrték, aztán megkeverték és még sós, for-
ró vizet öntöttek hozzá. Jó ízű...” (sz. 1931).

„Puliszka s málé kettő. Ezelőtt az árpa vót 
a puliszka, az a puliszka, de a kukoricalisztből 
készült puliszkának a neve málé” (sz. 1957).

A puliszka terminus a XVII. század vé-
gén bukkan fel írásban, hajdinából főtt kása 
jelentésben, tehát kásaételt jelöl. Kukorica-
lisztből főtt ételként „pulitzka” először 1708-
ban, Pápai Páriz Ferenc szótárában szerepel. 
A puliszka ismeretlen eredetű, valószínűleg 
hazai keletkezésű szó, ami vagy a latin pollis 
(finom liszt), vagy a puls (sűrű pép, kása) 
szavakból származik. A hajdinára vonatkozó 
írott adatból és a Kászonban gyűjtött árpa- és 
búzaveresből főtt puliszka alapján arra lehet 
következtetni, hogy a szó nem a kukorica-
péppel kapcsolatban keletkezett, hanem már 

a kukoricatermelést, a XVIII. századot meg-
előzően megvolt Erdélyben.

Ma a lobogó, bő vízben a kukoricalisztet 
főzik, de látható, hogy az emlékezethatáron 
belül megvan az árpapuliszka hasonló módon 
történő főzésének eleven emléke. Ez a megol-
dás tehát a kukoricához kapcsolódik, de az 
árpapuliszka példája is bizonyítja, hogy ez az 
eljárás nem a kukoricával érkezett. A szakiro-
dalom tört pép típusú lisztkásaként határoz-
za meg. Fazékban vizet forralnak, a szükséges 
lisztet egyszerre a forró víz tetejére teszik és 
nem keverik el. A liszt nem oszlik el, hanem 
nagy, gombócszerű csomóban az edény kö-
zepén fő, így nem éghet le. Víz veszi körül, s 
hogy belül is érje, rövid főzés után a keverőfát 
a közepébe szúrják. Ezután eltérő befejező el-
járások lehetségesek. Erdélyben a főzés után 
belül helyenként még száraz lisztcsomót sima 
péppé törik-keverik a főzővízzel. Erre való a 
puliszkakeverő. A pép olyan sűrű, hogy desz-
kára kiöntve, kihűlve madzaggal szeletelhető. 
A tört pép típusú lisztkása az egész magyar 
nyelvterületen erdélyi–moldvai–bukovinai 
jellegzetesség, ezzel megegyező ételforma az 
erdélyi románoknál, valamint a Balkánon és 
Észak-Olaszországban (polenta) található.

Az eljárással párhuzamosan él a puliszka-
főzésnek egy másik formája, az eresztett pép 
készítése. Ennek a módja, hogy a forró vízbe 
lassan beleeresztett lisztet folytonos kavarás 
közben sűrűre főzik. Az előbbi eljárás sze-
rint főzhetik üstben a puliszkát, úgy, hogy a 
„füttő” tetejéről két karikát elhúznak, vagy 
kisebb fazékban. Az eresztett pép lapos fene-
kű edényben készül, „városiason”, és nem bo-
rítják ki az asztalra, hanem fakanállal kirak-
ják. Előbbiből készül a feltűrt túrós puliszka, 
az eresztett pépből a rakott puliszka.

Az újabb és tért hódító eljárás ez utóbbi: 
„Most a túrós puliszkát inkább lábosba te-
szik, úgy könnyebb, nem égetik meg a kezü-
ket” (sz. 1921).

A kásaételek fogyasztásának arányát te-
kintve a kászoniak táplálkozásszerkezetében 
napjainkban és az emlékezethatáron belül 
jóval alacsonyabb a kenyérénél. Ebben az is 
közrejátszik, hogy „itt nem terem meg a tö-
rökbúza, el kell érte menni, s meg kell venni, 
vagy cserélni kell valamire”.

„Az én nagyapám a Nyárádmentéről hoz-
ta a kukoricát, deszkát vitt, s mikor jött, hozta 
a kukoricát. Volt, aki a Regátból hozott” (sz. 
1940).

„Mi akkor ettünk puliszkát, ha puliszkát 
akartunk enni. Kenyér helyett nem ettünk” 
(sz. 1921).

A puliszkát, kását a gyűjtés során leg-
többször a mezei munkával (ételkihordás, 
pakolás) kapcsolatban, böjt és „szűkség” ide-
jén említették, emellett még az kapott hang-
súlyt, hogy gyors étel.

Erdélyben a tört puliszkát télen-nyáron 
naponta főzték. A kenyér ma már egyre in-
kább visszaszorítja a puliszkafogyasztást, de 
Székelyföldön még mindig, főleg az idősek 
körében hetente asztalra kerül. Változásban 
levő, de ennél archaikusabb táplálkozási szer-
kezettel találkozunk Moldvában. 1929. évi 
moldvai körútjáról beszámolva Domokos Pál 
Péter említi, hogy „az egész csángóföldön ke-

nyeret nem sütnek. Csak vásárokkor és a vá-
rosban jártukkor vesznek és esznek kenyeret. 
A puliszka pótolja a kenyérhiányt.”

Az elmúlt időszakban régiónkban egyre 
inkább találkozunk olyan kezdeményezé-
sekkel, amelyek során egy-egy hagyományos 
ételre vagy terményre alapozva szerveznek 
kulturális eseményt. Ilyenek a puliszka, pi-
tyóka, káposzta, kolbász, hagyma stb. köré 
felépített fesztiválok, vetélkedők. Ezek a ren-
dezvények nagyon fontosak a vidék hagyo-
mányos értékeinek megismertetésében, és 
közösségerősítő szerepük van. Meggyőződé-
sem, hogy a régiek tudása haszonnal építhető 
bele ezekbe a rendezvényekbe, nem feledve 
azt, hogy a táplálkozás az étkezések szintjén 
kapcsolódik az élet más területeihez: a mun-
kához, életmódhoz, ünnepekhez, szokások-
hoz, illemhez, hiedelemképzetekhez, hivata-
los (pl. egyházi) előírásokhoz.

Ferencz Angéla

Puliszka s málé kettő 
Betekintés a táplálkozás néprajzi vizsgálatába

Naponta asztalra került a puliszka  fotó: ádám gyula


