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údgége

ló masszát. Sok kéz többet gyúr 
– mondhatnánk, mire szép sima, 
mégis ruganyos lett a tészta. Gyú-
rás után kicipózták, egy edénnyel 
lefedve félórányit pihentették, 
majd következett a nyújtás.

Elmés szerkezet Erzsébet nyúj-
tófája: a három henger egyszerre 
sodrófa és laskasirítő. Nyújtás előtt 
enyhén meglisztezte a négyzethá-
lós konyharuhát. Akkor lesz megfe-
lelő vékonyságú a laskatészta, ami-
kor a kockás abrosz mintája már jól 
látszik alatta – magyarázták. Ré-
gen, amikor egyszerre sok levélnyi 
tésztát nyújtottak, a vetett ágyakat 
leterítették szőttes abroszokkal, 
szervétekkel, és ott szikkadt a las-
kánakvaló. Felszeléskor vigyáz-
nak, hogy ne ragadjon le a tészta. 
Az elszakadt vagy nem megfelelő, 
„elrontott” tésztadarabkákat a füt-
tő szélén megpirították. „Jaj, az 
olyan finom volt!” – kurjantottunk 
fel szinte egyszerre. Hogy ne ma-
radjon ki az élmény, egy érc lábasa-
lávalót tett a gázrózsára Erzsébet, 
és leshettük a piruló tésztaszélet.

Sodorva, tekerve, pödörve

A türelemjáték a tészta feldarabolá-
sával kezdődik – ezt lehet derelye-
vágóval, rádlival vagy éles késsel 
tenni. Az 1x1 cm-es négyzeteket a 
szövőszék bordáján, a lisztbe már-
tott orsó hegyével egyenként fel-
sodorják. A csigapödrés tapaszta-
latot igényel, kézre kell állniuk az 

eszközöknek is. Hogy ne vágja szét 
a borda a tésztát, megfelelő erővel 
kell siríteni az orsót – legyen szép 
bordázott, és ragadjanak is össze a 
tésztaszélek, hogy majd a levesben 
ne nyíljon szét a csigatészta. Sar-
káról vagy a széléről is pödörhető 
– láthattuk. Mi otthon a sarkától 
sodortuk, Oroszhegyen inkább a 
szélétől szokás. A lényeg, hogy a 
felcsavart tésztadarabka egy moz-
dulattal perdüljön végig a bordá-
zaton.

Ugyanazokat az eszközöket hasz-
nálják Erdélyben a bordás laska ké-
szítéséhez, mint a fonáshoz, illetve 
a szövéshez. Felénk nincs csigacsi-
náló, mint Magyarországon, Felvi-
déken, illetve a délvidéki református 
falvakban. Az a tenyérnyi, bordázott 
felületű eszköz szerelmi ajándék 
volt. Amikor összegyűltek a csiga-
csinálóba a lányok, asszonyok, lát-
hatták, ki mennyire míves ajándékot 
kapott választottjától. 

Felénk a régi szövőszék hasított 
nádszálakból készült bordáját hasz-
nálják, és az orsókon is meglátszik a 
sok fonás emléke.

A lényeg az együttlét

Mesélték az Erzsébetek, hogy régen 
télen összeültek az asszonyok, éne-
kelve, tréfálkozva elkészítették a 
nyárra való laskaféléket. Hiába men-
tek volna a boltba, mert ott esetleg 
csak makarónit árultak. 

Nem is annyira a munka, inkább 
az együttlét volt a lényeg, és persze 
az egyedül szaporátlan bordáslas-
ka-pödrésnek is hamarabb volt lát-
ható eredménye.

A kedvünkért összehozott orosz-
hegyi kalákában minden úgy ké-
szült, mint régen. Ezért az orsóhegy-
ről a felfordított szitára ügyeskedték 
a csigákat, és azon hagyták megszá-
radni. 

Az igazsághoz tartozik, hogy mert 
elég régen készítettek bordás laskát 
asszonyaink, egy előző alkalommal 
már begyakorolták a mozdulatsoro-
kat. A pár napja, két tojásból készült 
bordáslaska-mennyiség épp elég volt 
egy nagy fazéknyi, házi tyúkból fő-
zött leveshez. Utóbbi szépségének, 
fi nomságának egyik titka a saját ne-
velésű szárnyas, valamint a helyben 
termett zöldség: murok, petrezse-
lyem, zeller, krumpli, hagyma, fok-
hagyma, egy levél kelkáposzta vagy 
karalábé. Másik titka, ahogy Bálint 
Piroska megfogalmazta: „Légy tü-
relmes! A húslevest órákon át, gyön-
gyözve kell főzni.”

Mi egy emlékezetes délelőttöt 
töltöttünk Oroszhegyen: jóvoltuk-
ból sokat nevettünk, tanultunk és 
ünnepi hangulatban ebédeltünk. 
Ám hogy asszonyaink számára 
mennyire kellemes volt az együtt 
munkálkodás, abból is lemérhető: 
nem hagyják abba addig a kaláká-
zást, amíg szerre mindannyiuknál 
nem készül a vendéglátó számára 
két-két tojásból bordás laska. Hogy 
legyen mihez nyúlni alkalomad-
tán a kamrában! Hátha úgy kinövi 
magát a közösségi élményt nyújtó 
bordás laskázás, hogy zenekart is 
fogadhatnak, táncra perdülnek – 
„eltaposni a csigát, vagy betaposni 
a csiga végét”…

 Egyszer egy centisnyi darabokra szelik

Orsóval felgöngyölítik, és egyszerre bordázzák is

A bordázás tapasztalatot kíván

Szitán szárad a kész levesbetét




