
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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sztalt az asztalos brigád rekonstruált. Ezen vannak a kötő szerszámai: stuffer, spulnira tekert spárga, a 
íbélfogó-csipesz, és egy háromrekeszes doboz, amelyben a kötő személyi - papír és pléh - számai, 
alamint a soros pasztaszám vannak. Rekonstrukcióként látható a bélszabó asztal, az áztató dézsa viszont 
redeti. Előkerült a palóchordó kocsi az ásóval, a húsforgató villa és a járomszög. Becses darab a ringókés 
s a Kutterből megmaradt félholdkés is. A kerekeken guruló boncasztalon csontozó és kivágó kések, va-
imint a „tapogató láda" látható, az asztal alatt csontos kosár. Hat vitrinben írott és fényképdokumentu-
nok sorakoznak. Ugyanott több apró eszköz - szalámikefék, balta stb. - látható. A kiállítást egykorú 
ényképek gazdagítják, majd a sokféle csomagoló ládából láthatunk export és belföldi szállításra elő-
lészítetteket. 

A felsorolt szocialista brigádok mellett a múlt évben bekapcsolódott a gyűjtőmunkába a „Bélelőkészí-
ő" gárda is. A tárgyak, régi eszközanyag mellett újabban régi fényképeket és egyéb iratokat is gyűjtenek. 
i vállalat vezetősége támogatja ezt a munkát, a gyűjtéshez anyagi és erkölcsi feltételeket teremtenek. A 
iállítás tehát Üzemtörténeti Gyűjtemény, amelynek szakszerű leltárba vétele megkezdődött. Mikor 
rről hírt szereztek a dolgozók, többen is felajánlották segítségüket. Ily módon napjainkra gyűjtőközös-
éggé vált a gyár kollektívája. Ma körülbelül 300 darabból áll a gyűjtemény - tárgyak, fényképek és írott 
:mlékek egybevéve - amely ízléses kiállítás keretében ad visszatekintést az elmúlt 110 esztendő szegedi 
zalámígyártására. 

Bény (Bína) magyar lakosságú község Szlovákiában, a Garam völgyében. Kulturális csoportja jelentős 
szerepet játszik a falu életében. Célja a régi hagyományok, dalok, szokások felélesztése, megőrzése. Mű-
soraikkal szép sikereket érnek el évről évre a CSEMADOK rendezvényein. 

A csoport tagjai egy téli estén, próba után, arról beszélgettek, hogy jó volna a néhány évvel ezelőtt 
még élő szokást, a farsangi tojásszedést feléleszteni. El is határozták és megkezdték a hozzá fűződő dalok 
tanulását. Az énekpróbákon egyre több fiatal kapcsolódott be, s kérték, hogy ők is részt vehessenek a 
tojásszedésben. A régi hagyományok így hozzák össze újra a falu fiatalságát. 

Farsang szombatján reggel nyolckor a művelődési ház előtt gyülekezett a csoport. A legények régi szép 
népviseletükben, árvalányhajas kalappal, hatan pedig farsangi maskarába öltözve: menyasszonynak, vő-
legénynek, cigányoknak, ketten pedig pásztornak, szűrben. A szövetkezet fogata is megérkezett. A lányok 
kidíszítették, felszalagozták a kocsit és a lovakat. A kocsi két oldalára táblát akasztottak: Farsang 1981. 
Felrakták a szükséges eszközöket: nyársakat, (amikre a kapott kolbászt, szalonnát, oldalast szúrják), 
szalaggal díszített kézikosarakat a tojások számára és demizsonokat a bornak. Előkerült a legénybíró-pálca 
csokorral, szalaggal díszítve, ezt az első legény vette kezébe. Felültek a kocsira és az első legény magasra 
tartotta a pálcát, ezzel jelezte az indulást. Megszólalt a zene és felcsendült az ének: „A nagy bény i kettes 
torony jaj de messzire ellátszik . . ." 

Nótaszóval mentek le az Alvégre, itt kezdték régen is a tojásszedést. A legények leszálltak a kocsiról, 
csak a kocsis és a két pásztor maradt fent. ök rakták kosarakba a kapott ajándékokat, töltötték demizso-
nokba a bort. Sorra járták a lányos házakat. Beköszöntek illendően, majd az első legény elmondta a far-
sangi köszöntőt: 

Ez évben is elérkezett a víg farsang ideje 
Legény csoport eljött ide, hogy lányukat tisztelje. 
Egészségben, vígalommal tartsuk meg e szép szokást 
Megköszönjük a szalonnát, tojást, bort és a kolbászt. 
Táncra perdültek ezután, megtáncoltatták a lányokat, asszonyokat. A maskarások mókásan táncoltak 

egymással, de a körülállók közül is elvittek bárkit. Igazi farsangi hangulatot varázsoltak. A lányok és az 
anyák tojással, kolbásszal, szalonnával kedveskedtek a legényeknek, de nem maradt el a házigazda sem, aki 
büszkén töltögette a saját termésű borát, együtt ivott a legényekkel és még juttatott is a közös demi-
zsonba. A végén megköszönték az ajándékot és így búcsúztak el:. 

Hogy részük lehessen még éjfélig a táncban, 
Mulatság lesz estére a kultúrházban. 
Mindenkit várunk és szívesen fogadunk, 
Hogy a farsangtól közösen, vígsággal búcsúzzunk! 

ijj. Lele József 

Farsangi tojásszedés Bényben 
Egy farsangi népszokás újjáéledése 
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