
lányaik (a makói szerelmek) – nem hagyhatók ki, mint ahogy Tettamanti Béla önképzõköri elnök neve
sem. Makón az Espersit János Emlékház József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói kötõdését
mutatja be. Juhász Gyula néhány évig a makói gimnázium tanára volt, és mintegy 50 verset írt abban az
idõben.

A magyar színjátszás kezdeteinek bemutatásakor megemlítjük Kelemen Lászlót, aki az elsõ színtár-
sulatot megszervezte 1790-ben. Szegeden utcát neveztek el róla. Néhány évig Makón volt kántor, és –
úgy mesélik – amikor lovas kocsijával 1814-ben Csanádpalotáról a makói vásárba tartott, lovai meg-
bokrosodtak, a kocsi felborult, és Kelemen László meghalt. Csanádpalotán temették el.

Makó szerepel Tömörkény életrajzában is, hiszen az író itt járt gimnáziumba 1877 és 1880 között.
Csongrád megye irodalmi emlékeit több igényesen összeállított kiadvány alapján ismerhetjük meg

részletesebben. Elsõsorban Péter Lászlót kell megemlítenünk, aki Csongrád megye irodalmi öröksége
(Bába Kiadó, Szeged, 2008) és Szeged irodalmi emlékhelyei (Szeged, 1974) címû könyvében gazdag
anyagot tár az olvasó elé. Sok információt kaphatunk Somorjai Ferenc igényes Szeged c. útikönyvébõl
(Panoráma, 2002), valamint számos tanulmány, könyv foglalkozik a témával. Szeged és a megye iro-
dalmi élete nem lett volna/lenne ennyire gazdag az egyetem kiváló irodalomtörténészei nélkül, Ilia Mi-
hály, Sõtér István, Halász Elõd, Szauder József, Csetri Lajos, Keserû Bálint – hogy csak néhányat em-
lítsünk a régi „nagyok” közül, akik kutatták a múltat és segítették jelenük tehetségeit. Fontos szerepet
töltöttek be az újságok, folyóiratok, és ez így van napjainkban is, kiegészülve az internetes lehetõségek-
kel. Figyelemmel követhetjük a fiatal alkotók próbálkozásait, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a ta-
nítványok között is vannak író emberek.

Érdemes tehát az iskolai irodalomtanítás során a szûkebb környezetünk értékeire, múltunk eredmé-
nyeire ráirányítani a tanulók figyelmét, minél több élményhez juttatni õket, mert ezek maradandóak,
befolyásolják a személyiségük formálódását. A mai iskolában pedig nem elegendõ, hogy elmondom,
még az sem mindig, hogy elmesélem, sokkal hatékonyabb, ha megnézzük, kipróbáljuk, eljátsszuk,
megtapasztaljuk.

Némethné Balázs Katalin

Felhasznált irodalom. Péter László: Csongrád megye irodalmi öröksége, Bába Kiadó, Szeged, 2008; Péter
László: Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged, 1974; Hódmezõvásárhely jelesei. Hódmezõvásárhely, 1974;
Somorjai Ferenc: Szeged. Panoráma, 2002; Köszegfalvi Ferenc: Szabó Magda, a vásárhelyi tanár, www.vasarhelyi
latohatar.hu; Szigeti János: József Attila Hódmezõvásárhelyen, www.nlvk.hu/vik/vasirok/konyv.htm; Simon
Ferenc: A hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium könyvtárának múltja és muzeális értékei,
www. bgrg.hu/content/könyvtár

Csongrád megyei fûszerünk: a paprika
A paprika elnevezései

A fûszerpaprika-õrlemény a magyar konyha alapvetõ fûszere, mégis kevesen tudják és értik a pontos
elnevezéseket. Nem hibáztatom õket emiatt.

A szakács és a legtöbb felhasználó például így hívja: csemege, édes, édesnemes, színes, csípõs, erõs,
szegedi, kalocsai paprika, õrölt paprika, paprikapor, fûszerpaprika-õrlemény, darált paprika.

A Magyar Élelmiszerkönyv viszont 2016-tól így nevezi a paprikát: I. és II. osztályú õrölt paprika
vagy fûszerpaprika-õrlemény, a csemege és édesnemes elnevezések csak akkor használhatók, ha a pap-
rika 100%-ban Magyarországon termett. A csemege és édesnemes elnevezések nem azt jelentik, hogy
az õrlemény édes, hanem minõségi osztályt jeleznek: a csemege I. osztály, az édesnemes a II. osztály
megfelelõje, és mindkettõ kategória használható édes vagy csípõs paprikára, persze, 2016-tól csak ak-
kor, ha 100%-ban magyar a benne lévõ paprika! Ugye, hogy nem egyszerû? A szabályozás – helytele-
nül – elvált a köznyelvtõl…

Külön szabályozás vonatkozik azokra a paprikákra, amiket a gyártójuk szegedi vagy kalocsai föld-
rajzi névvel illet. Ha ezt teszi, akkor uniós termékrendelet szerinti terméket állít elõ. Ez az úgynevezett
uniós eredetvédett szegedi és kalocsai paprika vagy fûszerpaprika-õrlemény: a fémzárolt szegedi vagy
kalocsai vetõmagból, szegedi, illetve kalocsai tájkörzetben, meghatározott települések területén meg-
termelt és ugyanott elõállított, csomagolt paprikák nevezhetõek csak szegedinek vagy kalocsainak.
Ezen paprikáknál nem használjuk a csemege és édesnemes kifejezéseket.
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A szegedi paprika
Mivel Csongrád megyei vagyok, ráadásul eredetvédett szegedipaprika-gyártó, ezt a cikket elsõsor-

ban a szegedi paprika történetének szentelem. A szegedi paprika nemcsak uniós védelmet élvez, hanem
a Csongrád Megyei Értéktár és a legfõbb nemzeti értéktár, a Hungarikumok Gyûjteményének a része.

A szegedi paprika jellemzõ ízét, aromáját és színét a szegedi tájkörzetben nemesített és termelt faj-
táknak, a földrajzi környezet sajátosságainak és a 200 éves termelési és feldolgozási hagyományoknak,
tapasztalatoknak köszönheti.

A fûszerpaprika növény a XVI–XVII. szá-
zadban, a Balkánon keresztül, feltehetõleg tö-
rök kereskedõk révén jutott el a Kárpát-me-
dencébe. Termesztése a XIX. század elején
kezdõdött, erre az idõszakra már ismerték jóté-
kony hatását a húsételek ízesítõjeként, tudták,
hogy elõsegíti az emésztést, és jótékonyan hat
bizonyos reumatikus vagy lázzal járó betegsé-
gekre. Szeged környékén a szegedi–alsóvárosi
ferencesek kezdték el termeszteni a paprikát,
majd innen terjedt el a szegedi tanyavilágban.
Szeged környéke, a Tisza folyó völgye különö-
sen alkalmas a paprika termesztésére: a magas
napfényes órák száma, a talajadottságok, a
szegediek termesztési tapasztalatai és kísérle-
tezõ kedve mind hozzájárultak a paprika sike-
réhez, formálták a szegedi paprika színét, ízét
és aromáját

A XIX. század végére a paprika – tört, zúzott, õrölt, egész formában – Szeged vezetõ kereskedelmi
árujává nõtte ki magát. Hogy ez megtörténhessen, rengeteg kísérletezés, újítás, és több generáció áldo-
zatos munkája kellett. Szegediek kísérletezték ki azt a módszert, amivel csípõsségmentes paprikaport
állítottak elõ. Az 1940-es évekig ugyanis a magyar fûszerpaprika természetes módon erõs volt. Az édes,
félédes õrleményekhez az alapanyagból a csípõs részeket kézzel el kellett távolítani. Ez a folyamat volt
a paprikahasítás: a paprika csumáját levágták, a termést felhasították, kifordították, az ereket kézzel ki-
kaparták. A két világháború közötti Szegeden több mint tízezer ember foglalkozott paprikahasítással,
20 paprikamalom mûködött, több tízezren termelték és számtalan kereskedõ dolgozott azon, hogy a
szegedi paprika messzi földre eljusson. Nem volt más iparág Szegeden, ami ennyi embert foglalkozta-
tott volna egyszerre.

A világhírnév, a növekvõ exportmennyiségek és igények miatt a városvezetés korán úgy döntött,
hogy megkezdi a paprika-vertikum szabályozását: elõször a minõségi osztályokat és kereskedelmet
szabályozták, majd a feldolgozóipart és végül a termesztést. 1934-ben húzták meg a szegedi és kalocsai
paprikatermesztõ tájkörzetek határát, valamint engedélyhez kötötték a termesztést és feldolgozást. A
szabályozásnak köszönhetõen a szegedi paprika magas értéket képviselõ, nemzetközi hírû termékké
vált.

Az édes fajtákat nemesítéssel hozták létre, a második világháború után terjedtek el, és óriási lendüle-
tet adott a paprikatermesztésnek az, hogy nem kellett az ereket kivágni. A magyarországi termõterület
az 1970-es évek közepén elérte a 13 ezer hektárt, de az átlagterület nem csökkent 8–10 ezer hektár alá
az 1990-es évek közepéig. A fûszerpaprika-ipar az 1970–80-as években stratégiai ágazattá vált: a fajta-
nemesítés eredményeként több mint 30 szegedi és kalocsai fûszerpaprika fajtát nemesítettek ki, a ter-
melõszövetkezetekben tervszerûen és ellenõrzött módon folyt – magas szinten – a vetõmag-elõállítás és
-termesztés, a feldolgozóipar pedig a belföldi piac teljes ellátása mellett komoly export piacokat épített
ki.

Az 1990-es évektõl a termõterület folyamatosan csökken, ma 1500 hektár körül mozog az egész or-
szágban.

A szegedi paprikás hagyományokat Csongrád megyében több szervezet, több helyszínen õrzi és be-
mutatja: a szegedi Móra Ferenc Múzeum, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Skanzen: sze-
ged–alsóvárosi paprikatermelõ háza, a Szeged–Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház Látogató-
központja, a Szeged–Alsóvárosi Tájház, a Szegedi Pick Szalámi és Paprika Múzeum és a cikkíró által
létrehozott Röszkei Paprika Park: a PaprikaMolnár Kft. múzeuma.
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A PaprikaMolnár Kft-rõl
Fûszerpaprika-termelõ és -feldolgozó családi vállalkozás vagyunk, a hagyományos szegedi tájkör-

zet szívében, Szegedtõl 10 km-re mûködünk.
Évente minimum 5 hektáron termelünk fûszerpaprikát és szerzõdéses kapcsolatban állunk több mint

50 termelõ családdal, akiknek jelentõs része a dél-alföldi régióban termel fûszerpaprikát. Feldolgozó-
üzemünkben a nyers paprikát utóérleljük, hogy minõségi értékei kiteljesedjenek, majd szárítjuk, õröl-
jük és a vevõk igényeinek megfelelõen homogenizáljuk. Feldolgozóüzemünkben bérmunkát (szárítás,
õrlés, homogenizálás, csomagolás) végzünk élelmiszeripari vállalkozásoknak, forgalmazóknak, kister-
melõknek.

Saját márkás termékeinket (szegedi paprika édes és csípõs, I. és II. osztályú fûszerpaprika-õrlemé-
nyek, köztük csemege és édesnemes paprikák, és ételízesítõk) éttermekben, regionális kiskereskedelmi
hálózatokban és nagykereskedelmi egységekben értékesítjük.

A hagyományok és a szakma iránti elkötelezettségünkre jellemzõ, hogy telephelyünkön, a Röszkei
Paprika Parkban 2008 óta kiállításon mutatjuk be a fûszerpaprika származását, felhasználását és értéke-
it, a paprikakutatás történetét, a hagyományos és modern feldolgozás technológiáját és eszközeit, a
magvetéstõl az õrlemény elõállításáig.

Molnár Anita

Források. Bálint Sándor: A szegedi paprika. Budapest, 1962; a Röszkei Paprika Múzeum dokumentumai.

Duális billentyûzet és rovásírás
A magyar vagy más szóhasználattal: hun rovásírás hosszú ideig csak a kéziratos és nyomtatott kere-

tek között létezett. Írógépen nem írtak rovásbetûkkel, nem is fejlesztettek ki ilyen betûkészletet. A
számítógéphasználat rohamos térhódítása viszont megváltoztatta a rováskedvelõ társadalmi rétegnek,
csoportnak a szokásait is. Nagyjából négy évtized alatt, az 1970-es évektõl a 2010-es évekig kialakult a
rovásírás nemzetközileg elismert számítógépes betûkészlete. A 2015-ös évben az Unicode jelek közé is
bekerültek a különbözõ rovásjelek. Igaz, hiányosan, a teljes rovásjelkészlet rovására, de a nemzetközi
eredmény mégiscsak fontos lépésnek tekinthetõ a rovásírás kultúrtörténeti jelentõségének elismertetése
útján. Ehhez a kezdeti jelfelhasználói és programozói rováskultúrához számos egyéni próbálkozás kap-
csolódik.

Az elképzelés egy olyan számítógéprõl, amellyel mind a megszokott latin betûs szövegek leírhatók,
lejegyezhetõk, és a rovásírásos betûk is mûködtethetõk, több programozással foglalkozó informatikus
elképzelése volt. A megoldások is – akárcsak a XIX. század utolsó évtizedeiben a telefon (Edison és
Bell), vagy egyéb, egyszerre többek által föltalált eszközök esetében – szinte egyidõben láttak napvilá-
got. A rovásírás esetében a különbözõ megközelítési módok eltérései inkább a számítástechnikusokat
érdeklik, a gyakorlatba ültetett megoldások viszont egy egész érdeklõdõ hagyományõrzõ és a rovásírást
használõ közösségnek szólnak. E rovásprogramok életképességérõl, túlélési esélyeirõl, folyamatos al-
kalmazásáról a felhasználók köre fog dönteni.

A Hunicode nevû duális billentyûzet egy fiatalember teljesítménye, aki valamikor régen, még gyer-
mekkorában a családban hallott a rovásírásról, édesapja emlékezéseiben bukkant föl többször ez a szó.
A dálnoki templom kétsoros rovásírásos emléké-
nek fölbukkanása nagy élménye volt Erdélyben
többeknek. Errõl a váratlanul felbukkant rovás-
emlékrõl hallott még gyermekként részleteket.

Az 1977-es földrengéskor a templom hom-
lokzatának belsõ vakolata megomlott, a számos
egymásra rakódott (bõ egy centiméter vastagsá-
gú) mészfestékréteg levált a templom kõfalától,
szabaddá téve az addig senki által nem látott, leg-
alább 100–150 éve bemeszelt feliratot. Az egy-
kor a helyszínen készített lehetõleg legpontosabb
és részarányos rajz szolgált az összes további saj-
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