
Hagyományőrzés 
a bőrfeldolgozó iparágakban 

Mind a tudományos, mind az amatőr honismereti kutatók előtt kevéssé vagy egyáltalán nem ismert az a 
munka, amely a nevezett iparágakban a szakmai hagyományok, tárgyi emlékek, dokumentumok felkuta-
tása és megőrzése érdekében folyik. Vannak iparágak, ahol e területen már nagyon szép eredményekkel 
dicsekedhetnek. Közülük csak kettőt említek példának: a régi Ganz öntődét és annak utolsó munkanapjá-
ról készített ragyogó filmet, vagy a pápai textiles kékfestőmúzeumot. A bőr- és bőrfeldolgozó iparokban 
az ilyen jellegű munka lassan, tétovázva indult meg, többször nekikezdtek, de a körülmények vagy 
tönkretették az eredményeket vagy megakadályozták azok elérését. 

1. Szükség van-e egyáltalán egy ipar hagyományainak megőrzésére? A gyakorlati élet mái sokszorosan 
bebizonyította, hogy igen. Az első kezdeményezés 1931-re datálódik. Ekkor alapították meg a bőripari 
Múzeumi Egyesületet, a különböző cégek anyagi támogatásával. A lelkes tagok rövid idő alatt nagy 
mennyiségű anyagot gyűjtöttek össze, de az elhelyezés már akkor is gondot okozott. Többszöri ide-oda 
költöztetés után azonban csak találtak helyiséget az állomány kiállítására és tárolására. Ekkor azonban 
közbeszólt a háború és újra költözni kellett. Budán, egy pincében helyezték el az értékes anyagot. Ez a 
ház azonban az ostrom során telitalálatot kapott és az utolsó darabig minden megsemmisült. 

A második nekirugaszkodásra 1955-ben került sor, amikor a Könnyűipari Minisztérium felhívással 
fordult a vállalatokhoz, hogy a régi gépeiket ne semmisítsék meg, mentsék meg emlékként a jövő számára. 
Valljuk be őszintén: nem nagyon törték magukat a vállalatok. 

2. 1959 decemberi elnökségi ülésén a MTESZ keretén belül működő Bőripari Tudományos Egyesület 
(BTE) létrehozta „Múzeumi Bizottságát". A bizottság 5 tagból állt és a BTE évi 60 000 Ft-tal támogatta a 
munkát. A bizottsági tagok - idősebb szakemberek - komolyan vették feladatukat és szakmán belüli 
nagy tekintélyük, valamint az anyagi lehetőségek felhasználásával menteni kezdték a menthetőt. Hely-
hiány miatt azonban csak a termékekre, kisebb szerszámokra, könyvekre és dokumentumokra terjedhetett 
ki a gyűjtőkör. Akkoriban a BTE - mint a többi MTESZ-egyesület is - a Szabadság téren, a fejlődő 
Magyar Televizióval társbéletben „lakott". Érthető tehát, hogy csak néhány, a folyosón és egy nagyobb 
szobában elhelyezett vitrinben volt látható az anyag egy része. A többi pedig ládákban, szekrényekben 
maradt. Aztán elérkezett az idő, amikor a televízió kinőtte a társbérletet és a MTESZ-egyesületnek el 
kellett hagynia a házat. A BTE új helyiségében nem volt lehetőség a vitrinek elhelyezésére. Valamit tenni 
kellett a gyűjteménnyel, annál is inkább, mert annak őre, leglelkesebb munkatársa - Várnai Imre -
időközben elhunyt. 

A BTE elnöksége úgy határozott, hogy az anyagot a szombathelyi Sabaria Cipőgyárnak adja át további 
megőrzésre és gyarapításra. A gyár 1968-ban elszállította az anyagot Budapestről Szombathelyre. Itt 
ládákba csomagolva őrizték 1972-ig, amikor - a gyári rekonstrukció során - sikerült egy olyan vitrinsort 
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kialakítani, ahol az állandó kiállítást be lehetett rendezni. Ennek a megoldásnak két gyenge pontja van: 
egyrészt a vitrinsor távolról sem elegendő a teljes állomány bemutatására, másrészt a gyár területén van, 
így a nagyközönség számára nem hozzáférhető. 

3. A gyűjtemény mindenekelőtt cipőkből áll. Ezek között van néhány figyelmet érdemlő darab. Ilye-
nek: valódi régi holland facipő, ldnai nők elnyomorított lábára készült selyemcipő, középkori csőröscipő, 
perzsa gyöngyházberakásos fa tipegő, Erzsébet királyné cipője, Jászai Mari báli cipője, kézzel hímzett 
szegedi papucsok, galvanizált cipő stb. A cipők zöme a századfordulón készült. 

A termékek mellett megtalálhatók régi szerszámok is, sőt 1977-ben - ugyancsak a BTE anyagi támoga-
tásával - egy régi cipészműhelyt is sikerült megszerezni. 

A tárgyi emlékek között üvegcsizmák szerepelnek, rácsiszolt csizmadia és cipész jelképekkel, különféle 
korsók, céhpecsétek, céhláda, régi lábmérő készülékek stb. A korsók között a legértékesebb egy fehér, 
Felvidékről származó ónmázas fajansz, színes díszítéssel, csizmadiajelvény zöld levélkoszorúban. A korsó 
nyakán felirat: Gyuro Tutak 1793. 

Külön említést érdemel a gyűjtemény könyvállománya és dokumentumtára. A könyvek között van egy 
olyan, ami hazánkban egyedi példány, sőt a külföldi bibliográfiákban sem szerepel. Ez pedig Balduinus 
1711-ben kiadott műve, amely a cipő történetét tárgyalja. De caliga veterum . . . címmel. A könyv latin 
nyelvű, ábrákkal bőven ellátott. Érdekessége, hogy a könyv írója és kiadója is suszter volt korábban. 
Emiatt a kiadó, amennyiben nem ért egyet az író véleményével vagy annak fejtegetését hiányosnak találja, 
egyszerűen megszakítja Balduinus szövegét, húz egy vonalat és alatta kifejti saját egyéni véleményét a 
témáról. A könyvek között nemcsak régi szakkönyvek, múlt századbeli divatlapok vannak, hanem bőrkö-
téses könyvek is. Ezek között legértékesebb Cicero leveleinek 1601-ből való kiadása. 

A dokumentumtárban is vannak ritkaságok. így pl. 1414-ből egy pergamenre írt adásváteü szerződés és 
1433-ből egy végrendelet, mindkettő a „hites hely" jelével ellátva. Ezek tartalmának semmi köze nincs a 
bőrös szakmákhoz, inkább anyaguk - a pergament - miatt kerültek ide. Nagyon szép darab az a mester-
levél, amit 1799-ben Züah mezőváros csizmadia céhe állított ki Kolosvári Györgynek. Díszes betűkkel 
megírt, színes naiv rajzokkal díszített, pecsétettel ellátott, gyönyörű oklevél. Az újabb kort idézi az újpesti 
Wolfner bőrgyáros bárói kinevezése Ferenc József aláírásával és hatalmas pecsétjével. 

4. 1976-ban a Könnyűipari Minisztérium elrendelte egy hagyományvédelmi tématanács létrehozását a 
bőr- és bőrfeldolgozó iparokban. A tématanács létrehozásával és vezetésével a Bőr-, Műbőr- és Cipőipari 
Kutató Intézetet bízta meg és az anyagiakról is gondoskodott. A tématanácsban a nagy bőr- és cipőgyárak, 
a minisztérium, a szakszervezet és a szövetkezetek képviselői foglalnak helyet. Az országot tájegységekre 
osztották, minden tájegység munkájának irányítására vezetőt jelöltek ki. Meghatározták a központi gyűj-
tőhelyeket: a bőriparé Simontornya, a cipőiparé Szombathely, a szőrmeiparé Budapest, a kesztyűiparé 
Pécs és a gépek gyűjtéséért és tárolásáért a martfűi Tisza Cipőgyár a felelős. Minden vállalatnál, szövetke-
zetnél „emlékszobákat" rendeztek be, ahol az illető cég emlékeit vagy legújabb termékeinek mintáit 
gyűjtik. Elkészült a hazánkban található bőr-, cipő-, szőrme- és kesztyűipari szakkönyvek és az iparágak-
kal, azok történetével, a divattal stb. foglalkozó könyvek bibliográfiája, jelenleg nyomdában van. 

A bibliográfiában 18 szempont szerint kereshetők vissza a művek. Folyamatosan dolgozzák fel a kihalt 
vagy kihalófélben lévő gyártástechnológiákat, azokat reprodukálják és filmen rögzítik. Szombathely a 
gyárak, szövetkezetek történeteinek, krónikájának gyűjtőhelye. Megindult az iparágak hazai múltjának 
feltárását célzó kutatómunka, amely egyelőre a források és adatok gyűjtésében nyilvánul meg, majd 
később ezek alapján készül el az egyes iparágak hazai fejlődéstörténete. Felmérték az ország múzeumai-
ban tárolt iparági anyagokat. Tervbe vették egy központi múzeum létesítését, amely a nagyközönség 
rendelkezésére állna. Ezt megelőzően pedig Kőszegen, a vár északi tornyában lesz lehetőség egy állandó, 
nyilvános szakmai múzeum létesítésére, ugyanis Kőszeg város tanácsa nagylelkűen felkínálta ezt a lehető-
séget. 

A munkabizottság éves terv alapján dolgozik, a tervezett munkák teljesítését a minisztérium számon-
kéri. Időközben 1979-ben létrehozták a Könnyűipari Hagyományvédelmi Bizottságot, amely az iparágak 
ilyen jellegű tevékenységét hangolja össze. 

Beilleszkedik-e egy iparág hagyományvédelme az általános honismereti munkába? Egészen biztosan: 
igen. Maradjunk csak a bőrösök tevékenységénél. Ahhoz, hogy pl. egy tájegységben a cipőkészítés múltját 
feltárják, alaposan meg kell ismerkedni annak természeti adottságaival - részben ettől függ a felhasznált 
anyag mindenkori társadalmi berendezkedésével, lakosságával, annak szociális helyzetével, gondolko-
zásmódjával, szokásaival. Avagy pl. a cipődivat története a népviseleti szokások ismertetése nélkül ugyan-
csak hiányos lenne. Számtalan olyan cipőtípus van, amely eredetileg bizonyos népek, néprétegek viselete 
volt pl. az indiánok mokasszinja, az opánka a balkáni hegyi pásztorok lábbelije volt, a kalifornia a 
tetőfedőké és így tovább. Egy öltözködési darabhoz mindig - vidékenként különböző - népszokások. 
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babonák fűződnek. A tájegység népviseletének leírása óhatatlanul együtt jár a ruhadarabok készítési 
módjának leírásával. És ez már az ipari hagyományok témakörébe is beletartozik. 

Tehát szoros kapcsolat van az ipari hagyományvédelem és a honismereti munka között, a kettő elvá-
laszthatatlan egységet alkot, ezért hasznos, ha a° honismereti kutatók közelebbről megismerkednek a 
különböző iparágak hagyományvédelmi tevékenységével is. 

Karsai János 

Üzemtörténeti Gyűjtemény 
a szegedi Pick Gyárban 

Szeged ipartörténetében jelentős és jellemző a szalámigyártás. A nagyvilág eme szegedi különlegességet 
Pick szalámi néven ismerte meg. Az egyéb, már fejlődő iparágakkal szemben a húsfeldolgozás a múlt 
század elején eléggé lemaradt. Magyarázatul szolgálhat - sok más mellett - az is, hogy a magyar, köztük 
a szegedi nép megszokta a saját ételízesítő hagyományát, amit a hentes kisipar is átvett. Ugyanakkor se-
hogyan sem tudták megoldani a tartósítást. A sózás meg a napon való szárítás már elavult. A tartósítás 
mellé kívántatott az eredeti íznek egész éven át való megtartása is. Ez azonban nem sikerült. A kolbász ha-
mar elfogyott, ami mégis megmaradt, az húsvétra úgy megkeményedett, hogy kutyát lehetett vele verni. 
A sertés vastagbelét nem használták fel kolbász-, azaz szalámikészítésre. Más jószág belére meg talán nem 
is gondoltak. 

Olaszországban már a XVIII. század elején készítettek szalámit, főként télidőn. Az onnan hozzánk uta-
zó gesztenyesütők hozták el ide a receptet. Itthon a kukorica XVIII. századi meghonosítása is segítette 
a disznótartás föllendülését. Ez pedig hatással volt a múlt század végén kibontakozó szalámigyártásra is. 
Magyarországon 1850-ben Piazzoni, egy év múlva Faddini gesztenyesütők indították meg, a Szeged-rókusi 
disznóhizlalók is próbálkoztak vele, de mind belebuktak. 

Szegeden először Rolandé Péter olasz cinköntő készített szalámit, még az 1840-es években. 1852-ben 
Torossy József, 1862-ben Kiss Márton, majd ugyanaz évben Lippai Nagy István, Vas János és Márki 
Pál sertéskereskedők állítottak elő több mázsás tételt. Stojkovics Felső Tisza-parti szalámiüzeme 1875 — 
1879 között termelt. A kereslet mutatja, hogy 1900-ra Szegeden már öt szalámigyár van, össztermelésük 
évi 380 tonna. 

Pick Márk cseh származású kereskedő 1869-ben terményüzletet alapított Szegeden. A hetvenes évek 
elejétől paprikaőrléssel és szalámikészítéssel is foglalkozott. 1885-86-tól már kizárólag szalámit gyárt. 
Felső Tisza-parti - jelenlegi - helyére 1900-ban költöztette üzemét. Itt már európai viszonylatban is 
igen modern gépekkel dolgozott. Pick Márk fia, Jenő pedig még modernebb nagyobb teljesítményű masi-
nákat hozatott német és osztrák gyárakból. Az 1920-as évek végére a Pick gyár tőkeerőssége, termékének 
hírneve és a jelentős technikai előrelépés lehetővé tette, hogy fokozatosan egyeduralomra tegyen szert a 
szegedi szalámiiparban. Pick kezdetben olasz munkásokkal dolgoztatott. Csak az első világháború után 
foglalkoztat helyi, főként építőipari szakembereket, akikkel nyáron elsősorban a gyárat építteti, télen meg 
szalámit készíttetett. 

A felszabadulás és az államosítás után még hosszú évekig megmaradt a Pick-féle technikai állapot. 
Jómagam legelőször 9-10 éves koromban voltam a gyárban. Apámmal egy kocsiderék szalámihúsnak való 
sertéshúst vittünk. Apám hentes volt Tápén, tőle is, mástól is vett hasított disznót a cég. Már javában öreg 
segéd voltam, amikor irogatni kezdtem a Húsos Híradóban. Egyszer arra gondoltam, össze kellene gyűj-
teni a termelésből kiszoruló eszközanyagot, de nem támogatott senki. Csak 1976-ban keríthettem sort 
arra, hogy a „Mérő" szocialista brigádot buzdítsam a gyűjtésre. Molnár Mihályné és brigádja alig egy esz-
tendő alatt csaknem száz tárgyat gyűjtött össze. 1979-ben a Móra Ferenc Múzeum tulajdonába jutott egy 
eredeti, Pick-féle, kézzel hajtható szalámitöltő gép, meg egy fokhagymazúzó gép. Ezeket az értékes da-
rabokat a szalámigyár tmk szocialista brigádja szakszerűen megjavította, majd a már alakuló kiállításban 
helyeztük el. 

A szalámi üzemtörténeti gyűjteménynek a gyár Maros utcai telepén adott helyet a vállalat, egy közel 
100 négyzetméteres helyiségben. 1980-ban ismét jelentős darabokkal gazdagodott a gyűjtemény. Az Ál-
lami Húsipari Tröszt több, hajdan Szegedről elvitt régi munkaeszközt és gépet adott vissza. Bemutatásuk-
hoz újabb termet ad majd a vállalat vezetősége, akik az eddigi munkát is igen nagyra értékelik. A bemuta-
tott darabok között kétségkívül a már említett két gép képviseli a legnagyobb értéket. Hozzávaló kötöző-
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