
isaszegi ízek
A lagzis kalács
Május hónaphoz számos népszokás, hagyomány kapcsolódik, amit fôként vidéken ôriznek még az emberek. Ezt a 
hónapot a szerelem idôszakának és az új élet születésének is tartják. És ha szerelem, akkor mi is jelképezhetné a leg-
szimbolikusabban, mint egy igazi nagy lagzi. A hagyományos, népszokásokat is felelevenítô, sátoros lagzikhoz pedig 
elengedhetetlenül hozzátartozott a kemencében sütött, finom, lagzis kalács. Megkerestük a már 95 éves, idôs nénit, 
akinek a kemencében sült kalácsát talán nincs is olyan ember, aki ne kóstolta volna meg egy isaszegi lagziban.

Kiss  Vincéné  Annus  néni 1916-ban született Isaszegen. 
Édesapjával kettesben éltek, majd 19 évesen férjhez ment. 
Négy gyermekük született, sokáig albérletben éltek szegé-
nyen, de nagy boldogságban, ma pedig már 7 unokája és 5 
dédunokája szeretetével körbevéve.

– Mikor kezdett el Annus néni a családján kívül má-
soknak is sütni-fôzni? 

– Sokáig nem volt munkahelyem. Eljártam Ilkára aratni, 
dolgoztam a földeken, meg jártam vidékre vonattal, batyuval 
a hátamon, hogy olcsóbban tudjam megvenni a piacokról, 
házaktól az élelmet. Így próbáltam a családomat ellátni, mi-
közben a férjem a vasútnál dolgozott. Aztán 1963-ban Pé-
celen, egy vendéglô konyháján kezdtem el dolgozni, majd 
1970–75-ig a gödöllôi gépgyárban, egészen a nyugdíjig. 
Csak 1974-tôl jártam el a lagzis házakhoz, és akkor én már 
nem voltam túl fiatal.

– Milyen volt egy ilyen 
lagzinak az elôkészülete, 
és mi volt ebben az Ön fel-
adata?

– Parasztlagzik voltak ak-
kor, sátorosak, sok-sok ven-
déggel. Az elôkészületek már 
kedden elkezdôdtek, a 12 
féle süteményhez és az éte-
lek elkészítéséhez idô kellett. 
A kalácsot csak csütörtö-
kön kezdtem el sütni, ami-
hez még a kemencét is én 
gyújtottam be. 11–12 kalács sült egyszerre a nagy, fekete, 
magas szélû tepsikben, amit erre a célra csináltattam. Volt, 
hogy 35–36 db is készült egy esküvôre. Aztán pénteken kez-
dôdött a disznó- és baromfivágás. Akkoriban nem volt még 
hûtôláda, és hogy a húsok meg ne romoljanak, letettük a 
kôre, és ecetes rongyokkal, többnyire függönyökkel 
takartuk le, hogy a legyek ne menjenek rá, de 
azért még levegô érje. 

– Aztán eljött a szombat, a nagy nap. 
Milyen ételeket készített a vendégeknek?

– Régen az ebéd ragu- vagy májgom-
bócleves volt, aztán már csak hurka és 
kolbász következett. A pörkölt és a fasírt 
ebédre már csak késôbb jött divatba. Va-
csorára tyúkhúsleves és leveshús, sült és 
rántott hús, ludaskása kétféle körettel és 
hozzá savanyúval volt. Aztán jöttek a sü-
temények és torták, hajnalban az utolsó 
ételként töltött káposztát szolgáltunk fel. 

– Meddig tartott a munka?
– Szombat kora reggeltôl vasárnap 4 óráig szinte meg-

állás nélkül fôztem, hiszen akkoriban – fagyasztóláda nélkül 
– nem tudtam elôre készülni. Amikor már kezdett pirkad-
ni, csak akkor indultam el, gyalogosan, a fáradtságtól majd 
összeesve, cipelve az edényeimet mentem hazafelé. Volt 
úgy, hogy az utcánk elején a kerítést még szombaton zöldre 
festették, és én a kimerültségtôl alig látva azt hittem, hogy 
eltévedtem.

– Hány esküvôre volt hivatalos egy évben és mennyi 
vendég volt?

– Általában májustól októberig voltak az esküvôk, a csúcs-
idôszak az május és augusztus volt, ekkor minden hétvégén 
dolgoztam. Egy esküvôn átlagban 150 meghívott volt.

– Említette, hogy kemencében sütötte a kalácsot. Sa-
ját háznál?

– Van saját kemencém, 
és egészen a ´90-es évek vé-
géig magam sütöttem benne. 
4 éve is üzemelt még, de én 
már csak irányítottam a mun-
kát, mutattam a gyerekeknek, 
hogyan kell csinálni. Amikor 
a lagzis házaknál dolgoztam, 
és volt a közelben kemence, 
a házigazdák megengedték, 
hogy ott süssük meg a ka-
lácsot, így nem kellett vele 
messzire menni. Amíg bírtam, 
mindig én gyúrtam a tésztát a 

saját kezemmel, mert az állagát éreznem keltett, hogy tud-
jam, mikor jó.

– Annus néni nagyon szerethette a munkáját.
– Büszke vagyok arra, hogy a násznép apraja-nagy-

ja mindig meg volt elégedve a fôztömmel, és 
generációk hívtak meg az esküvôjükre az ün-
nepi ételt megfôzni. Voltam olyan családnál, 
ahol a szülôk, a nagyszülôk és még az uno-
kájuk esküvôjére is én fôztem, és elôfordult 
olyan is, hogy annyira szegény volt a fiatal 
pár, hogy nem fogadtam el tôlük a munká-
mért semmilyen fizetséget. Örültem, hogy 

én is hozzátehettem valamit.
– Annus néni, meg osztja az olva-

sókkal a lagzis kalács receptjét?
– Igen, szívesen.

Adorjánné Fehér Éva

Lagzis kalács 
Hozzávalók: 1,7 kg liszt, 1 liter tej, 35 dkg cukor, 5 dkg élesztô, 2 tojás sárgája, 1 tojás fehérje habnak felverve, 3 dkg mazsola, 2 dkg vaníliás cukor, 12 dkg ol-vasztott margarin, 1 citrom héja, pici só, kakaó, olvasztott zsír.

Elkészítés: A kovászt elôzô este el kell készíteni a lisztbôl és az élesztô felébôl, majd meleg helyiségben hagyni. Másnap reggel a kovászt, a cukros meleg tejet és az élesztô másik felét össze kell dagasztani úgy, hogy közben folyamatosan hozzá kell adni a tojássárgáját, a habbá vert tojásfehérjét és a többi hozzávalót egy olvasztott zsírral kikent teknôben. Negyedrészt elveszünk a megkelt kalács-ból, amibe a kakaóport beledolgozzuk. Ha kész van, 2–3 órát pihentetjük, majd szaggatjuk és összefonjuk. Tepsibe téve még hagyjuk kelni, majd sütés elôtt megkenjük tojássárgájával. A sütés 1,5 óra, végül a kisült kalács tetejét még megkenjük cukros vízzel.


