
ilr'frJ,6- rnfu
Eppen h6rom ds negyed

szdzada annah hogy Bor-
nemisza Anna erddlyi feje-
delemasszonynak Keszei J6-
nos ir6{e6k szak6cskdnyvet
mdsolt, forditott, magyari-
tott Fogaras vdrdban 6s a

radn6ti rezidencifin Hdt h6-
nap alatt el is kdsziilt mun-
k616v aI, 1 6 8 0-ban arany ozolt
s,z6ltd,, diszes b6rkot6sben
maryarul ajfinlotta a fejede-
lemasszonynak a Majna-
me,nti F,ranldrt (Frankfurt am
Main) v6laszt6fejedelmi Iti-

szak6cs Marcus (Max) Rum-
polt mtiv6t, a mhr 1604-ben
ismert szak6cskonyvet: Ein
new Kochbuch.

Megtal6ljuk az 1646-os
dtek receptje kdzott a ,,bot-

/dnV',.,,a I aj torj aformdr a cs i'

ndl t Jiinll'-nak nevezettet is,
nem is ak6rmilyen alkalom-
ra, hanem ,,elektori vendeg-
segek, hilsevci es bditnapok-
ra" kdszitett dtelek harma-

' dik fogdsakent.
Ennek a serdlesztds t6sz-

tanak 1 876-ban mir,, dorong-

/onk" a neve, nem vdletle-

,ntil; hiszen dorongf5ra te-
kerve kell siitni par6zs fe-

lett. Nem mindennapi tdsz-

ta, valami nagy esemdny az

el6hiv6ja, ezzel kedvesked-

nek rendkivtili napokon azok-

nalg akik e,lre erdemesek.

Az 1878-as esztendd min-
den napjilra ellirilnyzott

,,nagyobb 6s kisebb ig6-
nyeknek megfelel6en''' me-
nilk sor6ban az rij esztend6
els6 napj6ra javallott ebdd
megkoron ttzoja sem m6s,
mint a dorongfank.

Az elkovetkezd 6vtize-
dekben md;r ki.irtciskaldcs-
kdnt tal|ljuk a fo zdkonyvek-
ben, de j6l azonosithat6
osszetdtele 6s kiilonosen k6-
szitdsi m6dja alapjfun. Nem
a t|szthja rendkiviili, hiszen
mindig 6leszt6s, dagasztott,
kelesztett teszta, hanem az,
aminek segits6gdvel hirt6 "
alal<zatra kdsziil, beliil iire-

!es, akdrcsak a fiistot elve-
zeto kiirt6. Eszkoze nem
mindennapi 6s, nem is gya-
kori konyhai eszk6z. A ktir-
t6sfa a majdnem mdteres
vasnydrsr a h'6zott, legal6bb
fdlm6teres hdrs-, gyerty6n-
vary bilklifbb6l sz6p hen-
geresre esztergillt rigft hogy
nyeles vdgdn szdlesebb, kb.
15 cm keriiletti legyen, mig a
vdge elkeskenyed6n csak
mintegy l0 cm.

Jeles napnak kell lennie
valamiben, ha k6szitik, mert
nagy nekikdsziildd6st, j6

sok kdz segddletdt 6s id6t
igdnyel mdg akkor is, ha a
tdszthja nem tril ig6nyes.

i .

Ilyen nap volt erykoron ' a
Bolyai Tudomdnyegyetemen
januir 31-e, Zdrgo Benjd-
minnak, a Ldlektani Tansz6-
ket v ezeta pro fesszomak szii-
letesnapja. A labor5ns Hor-
v6t S6ndor felesdge, R6za
n6ni mindig rnegsiitotte ,a
Marianum dptiletdben, alag-

sori szolg6lati lak6sukban a
professzort megtisztslo, j6

mdteres kiirtdskal6csokat.
Piacra j6r6, nem is kicsi ko-
saftt sz6ttes asztalkenddvel
kibdlelve; tzlpm illlitx a hoz-
ta fel a tansz6kre, ahol a pe-

dag6gia, a ldlektan tanszdk
tagSai 6s a hallgat6k ezzel
iinnepeltdk a j6 sziwel ki-
n6lgat6 professzort.

L 6ta v fu 6n6l; a kolozsvdri
B6thory Istvdn alapitotta li-

ceum di6kjainak a Palk6
Attila tdrtdnelemtan6r szer-
v ezte, v ezette hagyomdnyo s
nyilri regdszeti thborozilsa
egyikdnek zhr6 v asfirmapjhlt,
amikor a sziil6k, bar6tok is

szep szhmmal kiraj4ottak a

v6rosb6l a vdnom l6bhhoz,
a taborhelyre, Boldizs 6t Zeyk

Imre, a tordaszentldszl6i is-
kola igazgat6 -tanhr a ugyan-
csak meglepetds-r6ad6st va-
rhzsolt a kiil<inben is denis
nap dllatinjdra. Iskol6juk
rendben-, karbantart6 min-

denesdt mozg6sitotta, nem

mez6gazdas6gr
hanem gazd
kiirtdskal6csot
nary torokb
rakba rakva fe
hegyre btcsti
rasztal6nak, annyi
hogy jqtott abb6l a
z6knak 6ppen riry,
t6borhelyet ellep6
t6knak, fe[ejtteteden
vend6gelps kitrirfl
szdp emlekevel e

Azokban az fnsdgee
ben a ktirtdska
gedhetetlenill
anyagokat ̂nagy:
kdszit6k horyan is
tdk el6, azt csak
Zeyk Imre, azt csak
ni tudja, meg tal6n a
gitokezzelis

I(iirt6skakics
Hozzdvalok: I kg

liszt; 10 dkg vaj, l0
cukor vagy 10
kristalycukoq 4 tojds, 4
dleszt6, Il2 | tej, 1
k6vdskan6l s6. D
vitgott di6 vagy

' kristalycukorral keverve
sejehez. Vajjal ele
vasztott zsir a kiirtiisfa
kal6csok bekenesdhez.

Az elesrt6t3
ral, kan6lka liszttel
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atjuk. A cukqral soval - de

rem tdbbel m'ert eheheziti

t tes^At - Ossrekevert liszt-

re dagasduk Ha legal6bb

:g1" negyed oriig dagasztot-

ulq a toj6sokat az olvasztott
mjjal habzrisig ke*erjtik es

r tesait k6t tenl'enink kOz6
iiv€, mindig eglfele csa-
t'ar{a} fogdosva houhdol-

nzzuk. Letakarva meleg

relyen kelesztjfik.
Kdzben a dorongot/kiir-

oskalicsfat a meleg vajas

:sirral, libatollb6l Osszefont
:en<ivel dtkenjflk 6thevit-

iik. A tesztirt annYi ciP6ra
rsztjuk, ahhny kiirt6skal6-
,sot kdszitti*, s letakarva

ov6bb kelesztjtik. Azlfifln

nindeniket hosszri szalag'
brmfra, ujjnyi vastagra
'fljtjuk, seritjiih ds a meg-

ent, felhevitett ktirtdsfara
blteke{iik, mig van a tflsz-

ib6l 6s tart a f4 ujjainkkal,

rnyertinkkel, a fhra laPogat-

uk, ds forr6 vajiaUzstnal
,ekenjtik, a szfifiprtteft, da-

abosra vagdalt di6 vagy

nandula 6s kristilY vagy

orcukor eleryesbe konnYe-

dn beleforgatjuk. Parilzs

ol6tt egyenletesen forgatva

6rga-pirosra megsutjtilg me-

etkdzben vajas zsirral mdg

rcsolgathatjuk.
Aki keszitettp a ktirt6ska-

icsot, jol tudja, hogY-ami-

or feltekertiik, r6laPogattuk

dorongralkiirt6s f5ra, nem

l€g csak megszdrni cukor-
rl, darabos di6val, mett az

'p€r€g. A gyrir6tabldn vagY

zsirpapiron teritjiik el a ke-
verdket, s abba forgatjuk
konnyed6n a tesrt6s rudat,
mert csak igy lesz feliilete
igaziln finom, pergelt di6s,
iiveges csillogisri cukorm6-
zas. Ha kiss6 a par6zshoz is
k<izelitjiik, l6ngot vet a cu-
kor, akkor m6g karamell6s
izt is kap.

Siithetjiik szabad tuzhe-
lyen szdraz filb6l, fasz6nb6l
szitott, parazshra szakadt
sz6n felett kdt vasmacskara
illlitva a ffira tekert szalagot,
de tdgldkftal kdrberakottan,
teglfura helyezve is j6l for-
gathat6 a feldltdztetett kiir-
t(lsfa, szdpen siil, Tal6n a
legizletesebb, ha a siitdke-
mence szhjiha, tork6ba va-
izsillt sz6n flolott kdsztil.

Ha m6r a t6r sztike miatt.

"rui 
a konyha ndgy fala

kdzdtt stithetjiik, a lele-
mdnyes kalotaszegiek arra is
talLltak m6dot. Szep kis,
mindig kdt sUt6f6t esztergill-
tak. (nem nagyobbat, mint
18-19 cm-eset), s hozz|
akkora plehtepsit, amelyen

nap ra forg 6 olajj aU zs irral
megtdltve , a tzkar1ktuzhe-
lyen felhevitve - egyszerre
mindig kdt kiirt6st forgat-
hatunk, kdszithetiink, hogy
szapor6ja is legyen.

A ktrt6skal6csok leszed6-
se a stit6f6r6l, $iil6n iiryes-
sdget ker.

A dorong/ktirt6sfa keske-
nyebbik vdgdt a lapit6ra 6l-
litva odatitdgetjtik, s a ka-
l6cs sz6pen lecsfszik r6la;

iigyelve vegytik ki, emeljiik
ki a fat. Minden kalfcs 6.ll-
jon l6bra egym6s mellett,
nary t6lban, kos6rban, nem
tillcira fektetve. Fon6n ki-
n6ljuk. Ha mhr felsza,ggat-
tuk, felvdgtuk darabokra ki-
n6lgatas vdgett, legjobban a
nagy, diszes korondi agyag-
tAllal tAl lj6k el egymhst, az
mdg a melegdt is tartja, Kdz-
b6l fogyasztjuk.

A kiirtdskal6cs iranti 6r-
dekl6d6s, igdny, kereslet
irgy felfejl6d0tt, hogy mar
szdkely v6rosok, megydk
kcizdtti jogi vit6t is kavart,
mdrete, bejegyz6se, mdte-
resr€ vagy centisre szabott
forgalmazdsa.

A mai kiirt6skal6cs vdlto-
z6 nevdvel, mdretdvel sem
m6dosult l6nyegesen, hi-
szen mindig scir6lesztds-
dagasztott tdszt6b6l kdsztl.
Hozzilv alliban szerepelt ugy,
mint 6 toj6ss6rg6s, 5 toj6sos,
3 toj6ss6rgds, I eg6sz toj6s.
sal, vagy 6ppen 2 egesztoj|-
sos :- egy6bkdnt szinte vdl-
tozatlan osszetev6kkel, az-
zal a tan6ccsal, hogy t6sztA-
ja a kal6cst6szt6dn6l ,vala-
mivel kemdnyebbre gyrirt
legyen, de mindig is a meg-
tiszteld kedveskedds siite.
m6nye volt, 6s maradtl

Dr Farkas Cs. Magda


