
Az oláh cigányok mobilitási lehetőségeinek szűk köre, a többségi társadalomban 
elfoglalható helyük alacsony presztízse, a saját közösségükhöz való kötődést erősítő 
tényezők, mivel számukra csak az e közösségen belüli státushoz kapcsolódó szerep 
ad önbecsülésre lehetőséget. Ez a magyarázata annak, hogy az oláh cigány csopor-
tokban az egyén szempontjából nagy jelentőségű a közösséghez való tartozás és ez 
viselkedésében - így a csoport összetartozástudatát kifejező üdvözlési formában is -
kifejezésre jut. 

A csoportokon belül ennek következtében nem változtak meg jelentős mértékben 
a hagyományos üdvözlési formák. A kis létszámú közösségek viselkedését a nem 
cigány környezet jelentősebb mértékben befolyásolta, ez különösen a nemverbális 
viselkedés terén mutatható ki: kalaplevétel a házban, a vendégek kikísérése stb. A 
viszonylag zártabb cigány közösségekre is hat - különösen a fiatalokra - a tömeg-
kommunikáció és az oktatás. Ezzel magyarázható, hogy bár a gyerekeknek régebben 
nem volt egymás köszöntésére üdvözlési formájuk, ma már egymás között mindkét 
vizsgált közösségben az általánosan használt köszönési formákat alkalmazzák. 

Bódi Zsuzsanna 

Gyümölcsaszalás kisari módra 
A Tisza tíz km. hosszan folyik Kisar határában a szatmári síkon. Ennek hullámteré-

ben az egyéni gazdálkodás idején évszázadok óta a „dzsungel gyümölcsöseiben" a 
„szeg"-ben nagy mennyiségű szilva, alma, körte, dió termett. Ezek értéke — ha vész 
nem érte - több volt, mint az 500 ha földről kapott terményeké, ősszel, szeptember-
től-novemberig se éjjele, se nappala, de még vasárnapja sem volt a családoknak a 
szüret miatt. A megtermett gyümölcsöt lehetőleg veszteségmentesen be kell takarí-
tani, „pénzt kellett belőle csinálni". 

Tudták is módját, mert évszázadokon át kitapasztalták mi a jó, mi a leggazdaságo-
sabb, hogyan lehet a munkaidejüket és erejüket pénzre váltani. Például: a szilvából 
nyersen értékesítettek legelőször — vagontételben. De jutott lekvárfőzésre, pálinkára 
és aszalásra is. Most csak az aszalásról szeretnék írni, hogy megőrizzük az aszalás 
tudományát. Ennek fortélyáról faggattam Szarka Zsigmond legidősebb kisari gazdát, 
aki e művelet legjobb ismerője a környéken. 

Az aszalás az aszaló-építéssel kezdődik. Akinek kevés szilvája termett, vagy nem 
volt elég munkaereje, az az udvar végében építette meg az aszalót. Előnye az volt, 
hogy helyben volt és munkája közben naponta rá-rá nézhetett. A gazdagabb és bő-
séges szilvaterméssel rendelkező gazda kint a határban, a szilvásokban építette meg a 
saját aszalóját. Az aszaló mérete mindig a terméshez igazodott. Egy átlagos aszaló 
mérete: 3 m széles, 4 m hosszú és 1,5 m magas vályogfalú, szalmás, vagy nádfedelű 
épület, amit teljes egészéban sajátkezűleg épített meg. A helyben felhúzott épületnek 
az volt az előnye, hogy a szállítás elmaradt, nem kellett 8-9 km-re szekérrel zötykölni. 
Azonkívül a tüzelő, a száraz gally, vagy fatövek ingyen, helyben voltak és hasznosul-
hattak. A kintalvás pedig romantikus volt a holdvilágos szép őszi éjszakában, de 
egyúttal időspóroló megoldás is volt. 

Zsiga bácsi sorjában kezdte gondolatait: „Az életem folyamán hét aszalót építettem 
a falu határában. Az aszaló ideális magassága a 150 cm, ami jól tartja az egyenletes 
meleget. Ami gyümölcsöt megtermett, azt a gondos gazda mind egy szemig hasznosí-
totta. Ennek egyik formája az aszalás volt. Az aszalás külön tudomány, melynek 
lényege, hogy az Isten adta érett gyümölcsben lehetőleg mindent eredeti ízében, 
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zamatában és élvezhetőségében kell tartani. Én a szemen szedett, egészséges, nagy-
szemű „nemtudom" és „besztercei" fajtát aszalom. Ezt a szilvát sajátkezűleg font 
aszalókasra kétujjnyi vastagon rárakom. Kasonként 10 kg nyers szilvát lehet így elhe-
lyezni. Két széle 10-10 cm magas deszkaoldal és 80 cm hosszú, a végei le vannak 
kerekítve. A deszka oldalába - egyenlő távolságban - 10 cm-enként furatok vannak, 
ebbe ujjnyi vastagságú mogyoró vesszőből pálcákat szúrok, ez tartja össze a két ol-
dalt. Az így elkészített rácsot vékony fűzfavesszőszálakból hézagmentesen befonom. 
Ha ez elkészül, úgy néz ki mint egy kis ladik. Ezeket a pontosan készült, szabványos 
kasokat a földtől a padlásig, egyik sor keresztbe, a másik sort rá merőlegesen pako-
lom be. Ennél a bepakolási módnál jól oszlik el a teherviselés a kasokon, de a leglé-
nyegesebb, hogy egyenletes a meleg áramlása. Mikor minden kast bepakoltunk az 
aszalóba a kasok tetejének nyílegyenesnek kell lenni. Ez mutatja, hogy egyetlen kas 
sem mozdult el a berakásnál. Az utolsó mozzanat, hogy a jól záró deszkaajtót az 
aszalás megkezdése előtt bezárom. 

A tüzelés az aszalótéren kívülről történik, egy katlanszerű tűzhelyről. A begyűjtött 
tűzből keletkezett láng és füst még cigarettányi mennyiségben sem kerülhet be a 
térbe. Nagyon gyenge tűzzel indítok. Nagy tüzet azért nem lehet induláskor adni, 
mert a szemek gyorsan duzzadhatnak és a feszült szilva kicsattan és ennek hatására 
cseppen, könnyezik a szilva. Ekkor a legértékesebb mézga megyen veszendőbe, az 
eredeti íz, zamat, illat. Hogy lehet ezt kivédeni? Az én „tudományom" ebben rejlik. 
Titkom lényege a tüzelés és erre vigyázok a legjobban. A tűznek nem szabad lángo-
lónak, vagy hirtelen hőfokúnak lenni, hanem csak egyenletes, tartós, lassú fokozatú-
nak. Az első tüzelés után kb. 4-5 óra múlva a pászosan illesztett ajtót kinyitom és 
látom a szilvák színezetéről, hogy a szürkés-kék hamvas szilva színe enyhén feke-
tébbre változik. Azt figyelem, hogy könnyezik-e a szilvám. A szemem még a kas olda-
lára, a deszkaszegélyre is odatéved, mert ha annak oldalán nem látszik mézgafolyás, 
akkor megdicsérem magam, hogy jól tüzeltem, mert az aszalódás egyenletesen indult 
be. Még egy utolsó pásztázással szinte minden ka$ra rátekintek, hogy nem mozdult-e 
el, vagy nem érte valamelyiket sérülés? Ezt paraszti szemmel úgy intézem el: ha a 
kasok teteje ugyanolyan egyenlően áll, mint a berakáskor, akkor az alattuk levő sem 
mozdulhatott el. 

Rendben vannak, a helyén áll minden kas, ahogy kell. Megnyugodva visszazárom 
a passzentos deszkaajtót. Most jön hét aszaló-építésemnek tapasztalata, a másik titok. 
A berakás után (pár éve) nem tüzelek alá legalább két óra hosszáig, mint ezelőtt 
tettem. Ekkor ugyanis a szilvák csak a vízveszteséggel lesznek kisebbek, körméretük 
megmarad. Ez az egyenletes hőadagolás adja majd a kész aszalván minőségét. A két 
órai pihentetés után újra lassú, majd fokozatos tüzet adok, de még most sem kemény 
tüzelést, hanem az előző hőmennyiséghez hasonlóan folytatom az aszalást. Mint az 
őrségben a katonának, az aszalómesternek mindig résen kell lenni, ezért kell az asza-
lónál kint aludni a gyümölcsösben. A tűzre vigyázni kell, nem aludhat ki! A kinthálás 
nem büntetés, hanem inkább élvezet és romantikus a nagy csendességben. 

Az első tüzeléshez számítva 24 óra múlva ki kell szedni mind az 50 kis kast a sza--
bad térre — ez általában a kora reggeli órák - , a rajta lévő szilvát szemenként át kell 
forgatni, vigyázva, hogy ki ne repedjen. A már aszott szemeket a kas végéről le kell 
szedni, a többit újra el kell egyengetni. A leszedett szemeket egy vesszőkosárba gyűj-
töttem, hogy szellőzve hűljön ki. Ez már az első késztermék. Naponta gyűlik lassan-
lassan és negyedik napra az utolsó szemek is lekerülnek a kasokról. Ha a tüzelés 
egyenletes, a második napon még egyszer ki-be kell pakolni a kasokat, de a harma-
dik napon a műveletet már kétszer kell elvégezni. Kemény derék kell, hogy az 500 kg 
gyümölcsöt kassal együtt megmozgassuk. A negyedik napra az 500 kg nyers szilvából 
100-120 kg kitűnő minőségű fekete aszalt szilva kell, hogy legyen. A négy napi mun-
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kának ez lesz eredménye és értéke. Az 500 kg nyers szilva mondjuk érhet 3 ezer fo-
rintot, az ebből készített 120 kg aszalványé pedig kb. 18 ezer forintot. 

Fokozni még mindig lehet az élvezetet úgy, hogy a magvaváló szilvába a mag he-
lyére egy gerezd dióbelet is szoktam tenni, hogy kedves ismerőseimnek, vendégeim-
nek ilyen ínyencséggel szolgáljak. Az így aszalt szilva egybe-aszalódik a dió ízével és 
a két íz együtt „unikumot" jelent. Az aszalással sietni kell, a szilvák egy hónapnál to-
vább nem tarthatók a fán, mert romlanak és aszalásra alkalmatlanná válnak. Az ezu-
tán érett szilvát pedig már pálin-kának érdemes szedni fakádakba, amiből a híres 
szatmári kisüsti fői, de ez már me-gint más régió. 

Amíg nem volt téesz, a határban a különféle szilvásokban emlékezetem szerint: 
Fodor Gábornak és Fodor Zsigmondnak Büdösszegen, Toldi Eleknek és Toldi Ká-
rolynak Paraszton, Szarka Gerzonnak Belső-Büdösszegen, Tóth Imrének és Balla 
Bertalannak Kismezőszegen, Adorján Gedeonnak Remetében, Imre Bertalannak és 
nekem Tóbéliben, Szarka Károlynak pedig Buzsiháton volt aszalója. Ma a határban 
már csak egyedül nekem van aszalóm. A faluban még az udvarokon Toldi Miklósnak, 
Fodor Gedeonnénak és Törös Gyulának van, amelyek még üzemelnek. 

Almát, körtét a szilvához képest könnyebben lehet aszalni, mert nem csattan ki, 
nem folyik ki a mézgája, elbírja a nagyobb tüzet. Ebből látszik, hogy az aszalás igazi 
tudományág nem az almára, körtére, hanem a szilvára vonatkozik, ezen belül is a 
„nemtudom" fajtára. 

Nagy termés előtt állunk ez évben is. Értéket mentenének és árbevételt növelné-
nek, ha most is aszalnánk és többen visszatérnének ehhez az ősi módszerhez. Ami 
viszont a legfőbb gondunk itt a kisariaknak, hogy még mindig nem akadt valaki, aki 
biztos piacot tudna garantálni termékeinkre. Örömünk akkor tetőzne, ha az értékesí-
tés biztos és folyamatos volna. 

Örültem Zsiga bácsi őszinte közlésének, mert nem titkolózott, hanem önzetlenül 
adta közre mindazt, amit élete folyamán tapasztalt. Jó lenne, ha minél több, hasonló 
„ősi mesterfogásokat" ismerhetnénk meg - tapasztalt emberektől - az élet más terüle-
tén is. 

A halmágyi templom Dél-Erdély egyik legrégebbi építészeti műemléke. Egy a szá-
zad elején még látható (azóta levakolt) falfelirat szerint a templomot 1160-1190 közötl 
építették. Legvalószínűbb alapítók a cisztercita szerzetesek. 

Halmágy (Halmeag) az Olt jobb partján, a Küküllő-menti dombvidék déli lejtőinek 
lábánál terül el, a Brassó-Fogaras közötti főútvonaltól hat kilométernyire északra. A 

Szűcs István 

A halmágyi 
templom 
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