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Ó, az az aranyló puliszka!
Hogy került a kukoricagánica, a málé avagy görhe az üstből a vendéglői asztalra?

• Ha kimondjuk a puliszka szót, mindenkinek 
van róla legalább egy megosztható története. 
Próbálják ki! Mi sokat nevettünk az itt-ott meg-
esett igaz meséken, amíg „kifőztük-sütöttük” 
puliszkás kínálatunkat. Megosztunk a történe-
tekből egy csokorra valót: érezzék az otthon-
illatú, semmivel nem hasonlítható melegétel 
emlékpáráját! Aztán ragadjanak puliszkakeve-
rőt, és készítsenek bálmost, bócujt, rakott vagy 
göngyölt puliszkát! S ha már úgy jóllaktak, mint 
a duda, cáfolják meg a mondást, mely szerint, 
aki puliszkát vacsorázik, lábujjhegyen osonjon 
ágyba, nehogy útközben megéhezzék…

M O L N Á R  M E L I N D A

A kukoricalisztből főtt ételt lehet 
szeretni, el lehet kerülni a vele 
való találkozást, de egy biztos: 

nem lehet közömbösnek lenni iránta.

Világkarrier: Perutól 
Kolumbuszon át

Mondhatjuk a puliszkára, hogy „isteni”, 
mert őshazájában a kukoricának Xilotl 

személyében istennője is volt – dús kuko-
ricacsövektől övezve ábrázolták. A népek 
hite szerint tőle függött a termés minősé-
ge, az, hogy lesz-e elegendő eledele em-
bernek, állatnak, avagy ínség köszönt 
világukra. Halász Zoltán Xilotl istennő 
titka: a kukorica című írásában a „több 
mint növényről” kifejti, hogy egész Ame-
rika táplálója, fenntartója volt. 

A legenda szerint Xilotl istennő fedte 
fel népei előtt a kukorica termesztésének 
titkát. Ősi szokás szerint az utak szegé-
lyére is ültettek kukoricát, hogy ne szen-
vedjen ínséget az arra járó vándor sem.

A kukorica eredetére vonatkozóan a 
régészeti leletek alapján arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a mai Peruból, az 
inka kultúra előtti időkből származik. 
A kukoricát övező tisztelet elterjedt az 
egész amerikai kontinensen. Kukorica-
érés idején mindenütt nagy ünnepsége-
ket rendeztek. „Hetekig tartottak az elő-
készületek, az asszonyok kitakarították 
a házakat, az öreg cserépedényeket sze-
métre dobták, az avult ruhadarabokat 
elégették, helyükbe újakat készítettek. 
Mindenki gondosan megtisztálkodott, 
a férfi ak, hogy lelkük is megtisztuljon, 
kaktusztejből készült borfélét ittak. Ez-
után az oltáron tüzet gyújtottak, hálát 
adtak Xilotl istennőnek a termésért, és 
megkezdődött a lakoma” – meséli Ha-

lász Zoltán. Az első fogás természetesen 
kukorica volt – fosztatlanul, parázson 
pirítva.

Amikor a konkvisztádorok katonái 
először pillantották meg a kukoricával 
telt raktárakat, azt hitték, aranyra buk-
kantak. Arany is volt, mert a kukorica 
nélkül nem jött volna létre az a páratlan 
épített kincs, ami elkápráztatta a spa-
nyol hódítókat.

Kolumbusz már első útjáról visszatérve 
magával hozta a kukoricamagvakat, spa-
nyolországi kertekből terjedt el az európai 
kontinensen. Magyarországra először a 16. 
században jutott el, de szélesebb elterjedé-
se a következő században következett be: 
a megszálló törökök honosították meg – 
ezért nevezték el törökbúzának.

 A kukoricalisztből készült kásás étel 
neve a 17. század végén jelent meg a ma-
gyar nyelvben. Eredetileg hajdinából 
készült; először 1708-ban, Pápai-Páriz 
Ferenc szótárában szerepelt.

„Nemzeti eledel”

A ’90-es évek elején az egyetem utáni tu-
dományos fokozatokra készülők Svájc-
ban egy épületben laktak a különböző 
kontinensekről származókkal. Időnként 
nemzeti vacsorákat tartottak, hogy 
megismerjék az általuk képviselt né-

pek gasztronómiáját. Az erdélyiek nagy
fazékban kevergették a puliszkát. Kivá-
gódott az ajtó, belépett a Belga Kongóból 
származó tudósjelölt, beleszagolt a leve-
gőbe, és fátyolos hangon ismételgette: 
fu-fu, fu-fu! Majd sírva ölelgette a szé-

Túrós puliszkagombóc, 
avagy bócuj (tíz személyre) 

Hozzávalók: 1 kg kukoricaliszt, 
csipet só, 2 liter víz és juhtúró.
Az erdőt járó emberek gyors ételét, 
amihez nagy, parazsat tartó kemény-
fát vágtak, átforrósított kövön vagy 
nyárson sütötték meg. Napjainkban 
bekerült a konyhába is: kályha-
platnin vagy serpenyőben készül. A 
majdnem keményre főzött puliszkát 
hagyják kihűlni, majd ökölnyi nagy-
ságú gombócokat formáznak belőle. 
A közepét megtöltik juhtúróval, és 
rányomkodják a puliszkát. A forró 
kőre teszik, vagy nyársra húzzák, és 
a gombócokat addig forgatják, amíg 
megkeményednek és pirosra sülnek. 
Addigra a túró beleolvad a puliszká-
ba. Vöröshagymával fogyasztják. Ha 
otthon készítjük, a formázás, töltés 
ugyanaz, csak forró zsírban sül ki.




