
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 
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lelység első okleveles említése 1211-ből származik, a Castrum Almage nevű vár a n. 
2ndre által a teuton lovagoknak adományozott országrész, a Barcaság nyugati hátá-
é n volt. A „Castrum"-ból mára ma egy helyi mondán kívül semmi sem maradt, áll 
ászont a templom, amely művészettörténészek szerint a román és a gótikus stílus 
íözti átmenet számos jegyét őrzi ma is, a századok során elszenvedett több átépítés 
iacára. 

A gótikát Erdély e részén a cisztercita szerzetesek honosították meg. Egyik, romjai-
ban is lenyűgöző alkotásuk volt a Halmágytól mintegy harminc kilométerre nyugatra, 
jgyancsak az Olt völgyében a kerci (Cirta) apátság épületegyüttese. Az 1202-ben 
ilapított apátságot 1241-ben dúlták fel a tatárok. A ciszterciták viszont ekkor már 
negvetették lábukat a vidéken: IV. Béla több barcasági templomot adományoz 
•endjüknek. Észak-Franciaországból hozott építőmestereik keze nyomát viselik 
öbbek közt a prázsmári és a Brassó-bertalani templom is. 

A művészettörténészek egy része kétségbe vonja a halmágyi templom falfeliratá-
íak hitelességét és a tatárdúlás utáni cisztercita terjeszkedés idejére teszi e templom 
ilapításának idejét. Véleményük szerint a korábbi alapítást valószínűsítő építészeti 
egyek, például a szoboralakok arhaikus, meglehetősen elnagyolt megmunkálása 
:redhet attól is, hogy ezt a templomot nem feltétlen nyugati szakemberek, hanem 
corábban a kezük alatt dolgozó, általuk betanított helyi mesterek építhették. így vagy 
igy, de a szakemberek egyetértenek abban, hogy a halmágyi templom (a reformáció 
)ta az evangélikus egyházé) mindenképp a XII. század vége előtt elkészült és azon 
:evés épületek közé tartozik, amelyek e hadak által sűrűn látogatott vidéken épen 
ennmaradtak napjainkig. 

Amit a hadak megkíméltek az a természeti erők s a jószándékú ám kevésbé hozzá-
:rtő restauráló kezek nyomát viseli. A templomot az 1977-es földrengés alaposan 
negrongálta s megviselte az 1990-es - bár jóval gyengébb erejű - földlökés is. A felú-
ítás során a templom színes műkő-padlót is kapott, az építőmesteri „szépérzék" pe-
lig az egyik oszloptartó szömyalaknak is emberibb képet vakolt, modem vonalú 
>ajusszal. Említésre méltó még a templom (jóval későbbi korokból származó) festett 
:azettás karzata. Ez utóbbit, bár régi fénye kissé megkopott még eddig elkerülték az 
vatatlan felújító kezek. 

Balázs János 

Szerencsi vármustra 
Szerencs legkorábbi - oklevélben történő említése - 1216-ból származik. A törté-

ielem során a város sokszor cserélt gazdát a lakói pedig mindannyiszor kénytelenek 
oltak elszenvedni a hatalmi harccal járó rombolásokat és pusztításokat. 

A város és a környékbeli települések számos jobbágytelke 1603-ban a Rákóczi-csa-
id örökös tulajdona lett. Növekvő politikai súlyát jelezte az 1605. április 17-20-a 
özött Szerencsen megtartott országgyűlés, melyen Bocskai István, Erdély urát Ma-
yarország fejedelmévé választották az egybegyűlt rendek. 

A Szerencsi vár mocsaras tó szigetén, az Árpád-hegy lábánál épült, a bencés apát-
ág otthonának helyén. A szigetet körbefogó, nehezen megközelíthető terület kész-
:tte Némethy Ferencet arra, hogy az 1550-es években itt alakítsák ki az erődítményt, 
melyhez az apátsági épület köveit is felhasználták. 

A várat a törökök 1567-ben megrongálták. Ilyen állapotban kapta meg zálogbir-
jkként Rákóczi Zsigmond, aki 1586-ben elkezdte az épület felújítását. Ennek során 
lakúit ki a mai zárt udvarú belső vár és a két olaszbástyával megerősített külső vár. 
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