ADATOK A SZEKELY NEPI ITALOK ISMERETEHEZ.
A nepi etelek es italok gazdag valtozatossagat
eddig meg nem ismerjiik
-eleg reszletesen. De ha valarnennvit tudunk is az etelekrol, az italokrol annal
kevesebbel. Kiilonosen igy van ez a Szekelyfold italaival kapcsolatben, melynek legjellegzetesebbjeit:
szaladsert, repaseri, almaecetet es csiigort ismertelem
ebben a kis dolgozatban.'
A pallnke, de kulonosen a bor elvezete aranyleg ujabb keletu a Szekelyfoldon, amint azt az Erdovidek hires tortenetiroianak,
BenkO Jozsefnek, egyik
Ieljegyzese is bizonyitia : .Nem v6lt akkor ilyen b6v pdlinka, mint most: A
Torban Semel egyebet nem ittdl oolna:"? A nepi italok azonban
kezdenek
lassen kiszorulni, s egyikuket-masikukat
mar csak az oregebb emberek ismerik
es keszitik.

L kep. Teknd d szalad-ser
keszttesere
hasznalt
gabonafeJek
osszekeveresehez.

Meksa. Haromszek m.

2. kep. A szalad-ser keszttesehez
hasenalt csebrek. Makse. Heremszek m.

S z a I ads e r. A magyarsagnak
mar a legregebbi idoben is tobbfele sore
volt. fgy Coleoinus szotara : buza-, drpa-, meh-, rnez- es szalad-sert ernlit,
melyeknek bizonyara mas es mas volt az elkeszitesi modluk es az osszeteteluk.
Kozelebbre menve, Bogdts Denes munkajaban"
a kovetkezo
sorfaitak
lordulnak e16: korcsma-, meh-, nerner-, szolad-ser, melyeket Haromszeken altalanosan ismerlek es fogyasz!ollak. Ebb61 tobb tanulsagot szilrhetunk Ie. Eloszor
is azt, hogy a tepa-set meg nem szerepel seholsem, rnasreszt a szalad- es a
meh-ser!61 elktilonitik a nemet es a korcsma-sert, ami viszont azt bizonyitia,
hogy a szekely es a nernet ser elkeszitese kozott kulonbseg lehetett,
A szalad es a szalad-ser a regi irasokban nagyon sokat szerepel. kulonosen az egyhazi [egyzdkonvvekben,
merl a pap Iizetesebe ez is beletarlozott.
..2 kalongya zab es szaladert (!) (I. i. a pap fizetese), boo» az is legyen mit
1 Elotanulmany a szekely taplalkozasrol
szolo nagyobb munkamhoz.
Benko J6zseF: Filius Posthumus 164-5. Az erdovideki ref. egyhazrnegye
irettara a Szekely Nemzeti Muzeumban.
Keziretos munka.
3 Bogdts
Denes: Harornszeki oklevel-szoiegvzek.
Erdelvi Tudomanyos
Fueetek,
2

127.

szarn,

126. I.
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igyek."~ Ezekbol az adalokbol azt is egesz reszletesen
meg lehel allapltani,
hogyan is keszult ez a ser-fatta ... A Ialunau k6zonseges vagy aszalo luiza volt,
bolot! a szaladotl keszitettek."" Sepsiszenlgy6rgy
varosenak a mult szazadban
meg ket szalad-aszaloia
is volt, az egyik a Debren kapulanal, a masik Szernerja fele ... Az emlehezeiben Forgo Szaladaszalonak
torkcit es koveit lcitta. "6 A
liizel kesobb leontoztek, hogy az aszalasl be tudjak fejezni, s levettek a szaladot.' A mar megaszalt
gabonat
megoroltek 5 igy kelelkezelt a szalad-liszt:
1678; 10 May in anna 1678 Kiildottem Szalad lisztet.H A serf6z6 iisl rezb6l
volt, Az eklezsiak tartottak ilyen serf6z6 ustoket s azokat jo Iizetseg elleneben
mas falukra is odaadtak." Kulon serf6z6 kadak is voltak, melyekben csak serl
fozlek. Bogcits mar tobbszor idezett munkalaban
a serfoz6 veremrol is megernlekezik, de ennek nem sikenrlt nyomara akadnom.
A sert koresomciroltcik
es gyakran meg is reszegultek rajla.!?
Ha figyelemmel kiseriuk ezekel a torteneti adatokat,
akkor azt latiuk,
hogy a ser-keszites egeszen a mai napig nem sokal valtozott. Legfeljebb a
ser-eleszio" helyett rna mar kozonseges bolti-elesztot hasznalnak.
Eltiinlek az
aszalo hcizak, merl mar nines olyan nagy rnennyisegf szaladra sztlkseg, mini

3. kep. Vizforralo

list. Mak-

4. kep. Almatoro vAlyu. Mak-

sa, Heromszek m.

sa, Haromszek

m.

egy evszazaddal
ezelott s az a keyes a kemenceben is megaszalodlk. Ma mar
mkabb isszak a kocsmai serl es a palinkat.
A szalad-ser keszitesl modiat Makscin Harornszek rnegyeben gyiijl6ltem
ossze, ugyaninnen valo a szerszamanyag
is.
A szalad-sert nvarban es lei ben egyaranl keszltik, de leglnkabb disznotorra, iinnepekre es lakodelomra
csinaljak meg. Az elkeszitese az asszonyok
munkaia, de neha az emberek is segitenek a nehezebb munka elvegzeseben.
Szep liszla torobLizcil, bLizci! es cirpcit egyenld aranyban kirnernek es osszekeverik okel. Az osszekevert gabonat teknobe teszik (1. kep) es szerre letorlik
egy vizes ruhaval, hogy ezzel minden port es piszkot eltavolitsanak
belole.
Aztan az egeszet lenge (langyos) vizben megFuttattycik, megviziiik (megnedvesitik). Olvan liszla zsakot vesznek eld, melvben csak gabonat szoktak larlani
es a vizes elegyileU gabonat ebbe beleleszik. Ezutan felviszik a zsakot a padNagvbecon, Benko 16zsef: i. m. 166.
Negybacon. Benko 16zsef: i. m. 164-5.
G Bogciis Denes: i. m. 129. 1750.
7 U. o. 129. 1617.
8 U. o. 129.
9 Benko lozsel , i. m. 164-5.
10 U. o. 165.
U Bogciis Denes:
i. m. 126.
4
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lasra, ahol a gabona kicsirazik. Mikor mar eleg nagy a cira, kiveszik a zsakbol es kenver siltes utan beteszik a kemencebe, de nagyon kell vigyazni, hogy.
a kemence nehogy ferro legyen, csak olyan Ienaecshe. Eloszor vizes szalmeval
Ielmossak a kemence aljat, ezutan, mikor a viz mar megszeradt, vekony relegben beleteritik a szaladoL A kernenceben
hamar megaszalodik a gabona, s a
leszaradt cira adie meg az egesznek az edes izet, Kihuzzak a kernencebol a
a megszaradt szaladot, s vagy a malomban vagy kezi 6rl6vel otthon meg6rlik
s igy nyerik a szalad Iisztet.
Tiszta csebret vesznek el6 melyben mindig csak sert szoktak kesziteni,
Ennek aliet egesz vekonyan kifurjak s a lvukba egy olyan hegyes fat tesznek,
mint amilyen az orsonak a hegye. Kozben arpaszelmat
tisztara mosnak, s azt
az aliara teritik a csebernek (2. kep), hogy ezen keresztul szfirddiek Ie a le,
s a szalad a cseberben maradion,
Nagy reziistben ez id6 alatt (3. kep) mar
forrasis melegszik a viz, s mikor az legjavaba f6, raontik a szaladra. Fontos,

5. kep. Almatoro kalapacsok.
Maksa. Harornszek m.

6. kep. Gyiimolcs saito.
Sepsiszentgycrgy,

Haromszek m.

hogy egyszerre torteniek a raontes, mert kulonben a szalad odafo a cseber
oldelahoz. Ket-harorn vereshagymcinak
a kiils6 veres heiat lehantjak, ezt is
beleteszik a vizbe, ez adia meg a ser szep tiszla sarga szinet. De, hogy a
szine meg szebb legyen, kenyerhajat is szoktak belelenni. A maroknyi koml61
is ilyenkor dobiak bele, ettol lesz a ser kesernyes izu. A folvadek letejet, most
ujra tisztara mosott arpaszalrnaval
hintik be, hogy ne hiiljon ki olyan hamar.
Allani hagyiak az egeszet, amig a viz jol at nem iarta a szaladot. E kozberr
elesztot is tesznek bele, hogy az erjedesi Iolyamat is meginduljon.
A csebret
ilyenkor egy negylabu allvanyra teszik fel (2. kep), ala pedig egy masik tiszta
csebret tesznek. Megengedik a hegyes botot, hogy a ser lassen csoronbciljon
lefele. A kesz serl vagy benne hagyjak a cseberben, vagy iivegekbe leszik el,
de vigyazni kell ra nagyon, mert ha sokatg all, konnyen kilo"i az iiveg d\Jg6jal.
Szine szep, aranysarga, atlatszo, ize kellemes. .
. .. ' ,
'
Valamikor altelanosan
keszitettek, de a Iinancok erosen uldoztek s nagyon sulyosan megbuntettek, akit keszitesen rajtakaptak. Ma: Szinten nem sza-
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bad kesziteni. Nagyon ritkan keszul csak dugva, akkor is inkabb az oregek
keszltik, akik a szalad-ser j6 izet nem Iudjak elfelejleni.
2. Rep a - s e r. Tulajdonkeppen
a szalad-ser egy valtozatanak
Iekinthetd : s a szalad-ser
utodja, amikor annak
kesziteserol a sok ellenorzes es
vizsgalat miatt kezdtek leszokni.
A cuuorreoa: elteszik telire, Nyolc-tiz kiloriyit vesznek egy-egy alkalommal
eld, Legalabb egy lebol gondosan megrnossak, maid meghamozzak es a rossz
reszeket kivagiak belole. Hosszu darabokra vagjak, vagy ujabban megreszelik,
s ezt irjra ket-harorn lebdl megrnossak. Egy nagy vasfazekba felteszik es vizet
ontenek re es felfozik. Az elsa levi! egy kisebb fazekba lemerik rola. A kifozott anyaghoz pedig trjra tesznek egy keyes reszelt repat. A masodik Ie azonban mar koran sem olyan edes, mint az elsa. A ket szirupot osszekeverik
es addig fozik, amig a viz nagy reszet el nem Iovi es egeszen nyulossa nem
. lesz. Ekkor t6r6buzat es arpat tesznek bele szemesen, korulbelul egyenlo mennyisegben s to literre egy-egy kilonylt szarnilva. Vizel ontenek ra s az egeszet
meg egyszer Ielfozik Az igy nyert folyadekot
egy tiszta edenybe
leszurik
es
liz literenkent 2 dkg. elesztot fesznek bele, ez szetmegy a Iolyadekban es megindul az eriedesi folyamat. Legtobbszor taiban lefedve hagyjak s csak akkor
merifenek belole, ha szukseg van ra, neha azonban leszurik uvegbe is. Telles
elkeszulesehez 24 ora szukseges, Kevesse repa-izfi, de a szalad-sernek sokkal'
tisztabb az ize. Szine sargas,
.
llyen reoa-seri leginkabb telen a torra, nevnapra, vagy unnepre keszitenek. A cukorrepa termelest a XIX. szazad elsa Ieleben honositottak meg. tehat
ennel a repa-ser keszitese sem regibb. Elkeszitese
kizarolag az asszonyok
munkaja.

3. A I mae e e t, Ez tulaidonkeppen
ecelnek keszul, de arnig meg nern
savanyodik nagyon j6izu ilal is, Az almat meghamozzak, azuten darabokra
vagjak. de gondosan vigvaznak arra, hogy romlott resz ne maradion benne .•
merl az konnyen elronfja az egeszet, A felvagott almat ketszer is lemossak,
hogy por vagy piszok ne kerulion bele. Ezufan meg aprobb darabokra vagjak
vagy ujabban megreszelik es egy cseberben vizef ontenek ra, Itt nehany napig
hagyjak. Kisebb hordoba szurik Ie a levi!, ahol az megerjed. Az erjedes rendszerinl egy-ket h6napig tart, Ezutan uvegekbe szoktak lehuzni, Egy evben 20
_:'_30 liter! is szoktak egy haznal kesziteni, Az uvegeket j6 erosen ledugaszoliak.
J,l. benne maradt almarosl leulepedik az a ljara , itt sotetbarna szimi, Ielul azonban szep liszla atlatszo sarga. Ezutan kb. kef evel erik az alma-ecel s csak
azutan lehel hasznalni. Egy par honapig azonban
min! ital is elvezhelo, amigo
nines nagyon megsavanyodva.
Cukrot lesznek bele es felforraljak.
fgy ize egy
kicsit savanykas
kellemes iz; leli estek kedvenc esemegeje.12
,
C s u g 6 r. Maganak a sz6nak renclkiviil sok vallozala van, melyel az
J;:tymologiai Sz6far sorol fel Ket alakr61 a csege es esigere sz6r61 megjegyzi
a fenli sz6lar, hogy ezek alig ha lehefnek a ('siger sz6nak egyszeru alakvalt'ozafai. Ha kozelebbrol megvizsgaljuk, akkor azl laljuk, hogy.a fenli kef sz6nak a jelen!ese nagyjab61 azonos.·
c.~ege (Als61endvahegy, Zala m.), akkor kele!kezik. ha a !orkore vizet
cTmlenek s azt egy kicsit allani hagyjak. Mikor mar .j61 beilla, a vizel, akkor,
~ipreselik. Ez a folyadek sokkal lassabban
forr ki. min! a bor, savanyu izu
es keves szesz-tarlalma
van. Altalaban az olyanok csinaljak; akik nem sze.
reUk az eros bort.
:~. Csigere (SiimegpragCl. Zala m.). Amikor a musto! leszurlek, akkor meg
vl2!el onlenek hozza. A viz fermeszelesen keslel!eti a forras!, masreszt a bor
erossegel nagyon leronlja. Az ize savanykas.
Ezi altalaban az olyan gazdak
szoktak kesziteni. akik nem annyira a bor minasege!, hanem a mennyise&e~
nezik.
.
12

Viski Karoly, Nepr. Ert. XXIV., 117. SikI6d.
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Tordan csiger neven ismere!es az olyan bor, rnely a torkore ontott es
kisaj!oit mustbol forr ki. A fen!i harem ada! tehat szo1I6b61 keszult Italra vo-'
natkozik.
Van azonban a Szekelyfoldon egy olyan jellegzetes ital, mely egeszen
rnaskeppen keszul. Ez pedig a csugor. Mar a regebbi idoben is keszltettek.
1627: Czugeoreos hordo egj eoregh : 1695: Csiigoros hordo; 1805: ket e!zetes hordo egyikben Csirgor.!"
A keszitesel Sepsiszentkiralyban
irlam Ie, de egeszen hasonloan keszitik Maksan es Gidofalvan is.
Amikor a vadalma es a vackor erni kezd, az asszonyok es a gyermekek kimennek az erdobe es lehe!61eg minel tobbet gyiijlenek ossze. Ehhez
hozza !eszik meg a kertbol kikerult hullas alma! es kortet is. A tekenyo forma valuba (4. kep) belelesznek egy kildnyil es azt a csugortorobottal
osszetorik. A csugortorobotnak
Sepslszentkiralvban
ket tipusa ismereles. Az egyiknek a vege (5. kep) egyenesre van levagva es Ie van simitva, a masikba
azonban jo rnely lyukak vannak Iurve, szarnszerint he! (5. kep), Az igy osszetort gyumolcsot egy nagy kadba !eszik bele es vizzel elegyitik ossze. Altalaban annyi vize! bocsatanak
ra, hogy a gyumolcsot egeszen ellepje. Ezutan
allni hagyiak egy par napig s azutan egy csapon mindig annyit eresz!enek
belole, amennyire eppen szukseg van. Ha mar egy honapig all ez a le, forrasnak inclul es bor lesz belole. Renclszerin! 6sszel szoktak csinalni, s sokszor karacsonyig is elall. Elkeszitese az asszonyok munkaja. Amint laliuk. a
csiigor nagyon sok hasonlatossagot
mula! az almaece!!el.
Regebben nagyobb mennyisegben
keszull az almabol, kortebol a csiigor. lgy nemcsak csiigortor6 bo!!al vertek szet a gvumolcsot,
hanem kulon
gytimolcssajto is volt. A 6. kepen egy 1808-bol valo saitot latunk, mely a
Szekely Nemzeti Muzeumban van. Pontos hasznalatare
nem sikeriilt ada!okat
szereznem, merl hasonlo sajlc] mar nem hasznalnak
azokon a videkeken,
ahol eddig megfordultam.
,. ~..
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