
2020.  JANUÁR 15 . ,  SZERDAI V N A G Y A N Y Á I N K  K O N Y H Á J Á B Ó L  

A galuskás a lusta asszony levese, az igazi a bordás laskás  

Bordás laska, orsós tészta, lú
Az oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjainak bordáslaska-készítő kalákája
• A régi lakodalmi, toros vagy nagy ünnepekre 
főzött aranyló húsleves elképzelhetetlen volt 
kézzel, orsóvégen pödört bordás laska nélkül. 
Amellett, hogy mutatós, nem lágyul el, nem fő 
szét, és a rugalmas tésztától a húsleves íze is 
más. Szép levesbetét a gyári lúdgége, de ne 
menjen feledésbe a „csigacsinálók” mestersé-
ge! A kedvünkért vették elő a bordát, orsókat az 
oroszhegyi Erzsébetek, s mint a régi laskaké-
szítő kalákákban, járt a kezük, miközben mesél-
tek, tréfálkoztak. A munkálkodás után együtt 
fogyasztottuk el a házi tyúkhúslevest, és nagy 
elhatározásra jutottak.

M O L N Á R  M E L I N D A

H a oroszhegyi Erzsébeteket 
mondunk, nincs nehéz dol-
gunk a nevek megjegyzésé-

vel: Böskék, Erzsikék, Zsókák mind-
annyian, kivéve vezetőjüket, Bálint 
Piroska tanítónőt, aki majd’ tíz évvel 
ezelőtt egybegyűjtötte az Árpád-házi 
Szent Erzsébet nevét viselő falusfele-
it: 64 Erzsébet nevű oroszhegyi asz-
szonyt írt össze. 

Az Erzsébeteket képviselik

Míg hozzáöltöztek a laskakészítés-
hez, Nagy Józsefné, Magyari Im-
réné, Barabás Dénesné és Bálint 
Piroska hangsúlyozta: nem sza-
kácsok, édesanyák, nagymamák, 
akik szeretnek főzni. Amikor az 
oroszhegyi Erzsébetek képvisele-
tében jótékonysági főzőeseményre 
mennek, „szeretnek szépek lenni”. 

A kedvünkért is felöltötték saját 
tervezésű formaruhájukat. Végül 
pedig használhattuk az Árpád-há-
zi védőszentjük jelképével ellátott 
evőeszközeiket. 

Az is nyilvánvalóvá vált elbeszé-
lésükből, hogy amit csapatuk a főző-
versenyeken nyer, eljótékonykodják: 
a székelyudvarhelyi bárányfesztivál 
díjaként kapott lisztet, cukrot, sót el-
vitték Marossárpatakra, a Bakó Béla, 
Pál atya nevével fémjelzett Szent 
Erzsébet Társulás gyermekeinek. A 
csíkszeredai Pityókafesztiválon 53 
csapat közül III. helyezést értek el, 
ott Erzsébet-cipókat osztogattak a 
városi parkban. Hasonlóképpen a 
helyi szilvafesztivál első helyezettje-
iként, avagy a gyergyószentmiklósi 
disznótoros és bethlenfalvi jóté-
konysági kolbászfesztiválon is.

Laskaszálak a bajszokon

Mint kiderült, Oroszhegyen a közös-
ségi eseményekre csak bordás avagy 

zabszemlaskát készítenek. Eredete 
egy szomorú, mégis nevetésre inger-
lő eseményhez kötődik. 

Amikor a településen még ház-
nál tartották a tort, húslevest is 
főztek – mesélte Piroska. Egy-
szer hirtelen meghalt valaki, nem 
volt idő sem bordás laskát, sem 
zabszemlaskát csinálni, a szom-
szédasszonyok gyorsan hosszú las-
kát vágtak. 

Akkoriban a székely férfi ak mind 
bajuszt viseltek. Koccintottak a ha-
lott emlékére, és miután bekanalaz-
ták a levest, a bajszukon maradt egy-
két tésztaszál. A maradékból kapott 
a fekete, göndör szőrű házőrző kutya 
is, és ő is a „bajusza” közé ragadt 
hosszú laskával szaladgált hossza-
san. Azóta soha nem főztek be ha-
lotti toron hosszú laskát. A gondos 
székely asszony előre elkészíti vagy 

a bordás, vagy a zabszemlaskát, el-
teszi a kamrába, és szükség esetén 
előveszi – summázta Piroska.

Egy tojáshoz 10 deka liszt

Háziasszonyunk, Barabás Dé-
nesné cukrász, ezért ő vállalta 

ezúttal a „karmester” szerepét. A 
két házi tojás beltartalmát hab-
verővel fellazította, hogy szeb-
ben és könnyebben elegyedjen a 
húsz dekányi liszttel és pici sóval. 
Amikor már tésztává állt össze a 
massza, elosztották három rész-
re, és egyenként gyúrták meg az 
asszonyok. Régen, amikor nagy 
létszámú kalákákban készítették 
a levesbetétet, egy asszonykézre 

egy tojásból tízdekányi liszttel 
készített tésztát számítottak, mert 
időigényes a pödrés, könnyen szá-
rad a tésztalevél. 

Láthattuk, jól ki kell dolgozni 
a laskatésztát. Arra is vigyáztak, 
hogy ne legyen nagyon lisztes a 
lapító, ne fehérítse ki az arany-

A laskatésztát kézzel jól ki kell dolgozni „ Akkoriban a székely 
férfi ak mind bajuszt vi-
seltek. Koccintottak a 
halott emlékére, és mi-
után bekanalazták a 
levest, a bajszukon ma-
radt egy-két tésztaszál.




