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kelyföldieket, mondván: amióta ottho-
nából eljött, nem jutott hozzá nemzeti 
eledelükhöz, a fu-fuhoz.

Pár évtizede, amikor Brassóban meg-
nyitottak a csak puliszkaételeket for-
galmazó önkiszolgáló éttermet, sorban 
álltak az ízletes fogásokért – mesélik, 
akik látták. 

Míg hallgattuk egymás puliszkás 
történeteit, elmerengtünk, vajon sikeres 
volna-e a pizzafutári szolgálathoz ha-
sonló, meleg puliszkát házhoz szállító 
vállalkozás.

„Puliszkaostrom”

Szabó Gyula (1930–2004) író emelte 
irodalmi rangra a gyermekkorában Ho-
moródalmáson főzött, mezei puliszka 
történetét. Az egész napos kemény mun-
ka utáni éhségérzethez és fáradtsághoz 
méretezett valahai vacsora elfogyasz-
tásának megpróbáltatásait elbeszélő 
Puliszkaostrom című írás Banner Zoltán 
tolmácsolásában vált híressé. 

Erre a nevezetes puliszkára így emlé-
kezik az író: „sértőnek érzem azt monda-
ni, hogy »gurul«. Én inkább azt monda-
nám, hogy »hengeredik«. Mert ez egy irtó 
nagy puliszka volt! Határpásztort lehetett 
volna fogadni, hogy őrizze a széleit, akko-
ra volt. Én nem is tudom, hogy lehetett azt 
három embernek megenni. Mert meget-
tük. Igaz, a vége már inkább egy elkese-
redett ostrom volt, mint civilizált értelem-
ben vett evés. Vagy ha nem éppen ostrom, 
de legalábbis nehéz testi munka.”

Barátaimmal fel is olvastuk az emlí-
tett írást a Volt egyszer egy gyermekkor 
című kötetből, aztán sorra vettük az 
ínség éveiben vagy utána kelt történe-
teket.

Mert a puliszkának állagából faka-
dóan megvan az a kiváló tulajdonsága, 
hogy bármivé átváltoztatható. Az „át-
kosban” a tombolavásárló atyafi ak, akik 
már vagy húsz éve nem láttak igazi tor-
tát, főnyeremény gyanánt mézes-mázas 
hideg puliszkát kaptak. Egy alkalommal 
édesanyám farsangi „meglepetése” a 
húshagyó-vasárnapi terített asztalon a 
fi nomabbnál fi nomabb pástétomok és 
saláták között meglapuló, majonézzel 
és zöldségekkel pompázó „előétel” volt. 
Aztán évekig emlegettük az étvágyger-
jesztő, látványával csábító, álarcos pu-
liszkát.

Úgy másfél évtizede a pártában ma-
radt lányok fotós kollégámat akarták 
meggyőzni cukrásztudományukról a 
lövétei farsangbúcsúztatón: mutatós kó-
kuszkockával csábítgatták. Belekóstolt, 
s odasúgta: „ennél jobb puliszkát már 
ettem”. Nem hittem neki, így a szíves 
kínálás nyomán elfogadtam egy cso-
kimázas, kókuszreszelékes szeletet. Szó 
szerint köpni-nyelni nem tudtam, csak 
tikkadoztam, mint egy túl nagyot faló 
pipe – körülöttünk mindenütt emberek 
voltak, és minden szem rám szegező-
dött… Azóta bármilyen puliszkát elém 
tehetnek, de csokoládésat nem kérek!
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Forr már az enyhén sós puliszkavíz

Tűz és víz találkozásában válik eleggyé a puliszkaliszt

A főzés kelléke a puliszkakeverő – 
a habverő későbbi találmány

Szeletelés cérnával – egyszerűen, szépen A pisztráng ételkísérőjeként kenyér és körítés is

Mielőtt kiborítják, nedves fakanállal 
is alakítják a formáját




