
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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így járták végig a falut, nem hagytak ki egyetlen lányos házat sem. Valósággal ünnepelt a falu népe. 
Több helyen népviseletbe öltözött lányok, asszonyok várták őket a kapuban, vitték kosárban a tojást, 
tányéron a szalonnát, sonkát, kolbászt, vagy éppen a frissen sült pampuskát. Azok a családok, ahol nem 
volt lány, vagy már férjhezment, azok is kivitték ajándékukat a kocsihoz. Délután négy óráig is eltartott a 
tojásszedés. A végén a megrakott nyársakat, kosarakat a művelődési házba vitték, ahol a vendéglősné 
pompás vacsorát sütött nekik belőle. Ezután kezdődött a bál, amelyen a legények minden lányt jól meg-
táncoltattak. Éjfélig tartott a mulatság. Akkor a legénybíró pálcájával csendet intett és mondókával ve-
tett véget a farsangi mulatságnak 

Itt a vége a farsangnak, vége van a mulatságnak. 
Menjetek hát szépen haza, vígság után nyugovóra. 
Hazafelé menet egy idős bácsi borosüveggel a kezében könnyes szemmel mondta: „Én tudom igazán, 

mit jelent ez, visszalátni saját magamat. Én is ott mentem valamikor közöttük." 
Csókás Ferenc 

A nyergestetői emlékmű 
Csikkozmástól Kászonvidék felé haladva a fenyvesekkel szegélyezett keskeny szerpentinen, körülbe-

lül félút után érünk fel a Nyerges-tetőre, ahol egy igen szép, műemlékként nyilvántartott emlékoszlop 
hirdeti az 1948/49-es szabadságharcban részt vett székely nemzetőrök utolsó hősi erőfeszítését a Habs-
burg önkényuralmi és a segítségül hívott cári csapatok ellen vívott egyenlőtlen küzdelemben. Az emlék-
mű külön érdekessége - amint a rávésett szövegből is kitűnik - , hogy nem a helybeli lokálpatrióták ke-
gyes emlékezése emelte az utókor számára, hanem Bukarestben már a múlt század végén is nagy számban 
élő székelyek kezdeményezésére és adományaiból született meg. 
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