Parter
Na pierwszej planszy przy wejœciu znajduj¹ siê
portrety za³o¿yciela fabryki Marka Picka i jego syna Eugeniusza Picka oraz ich ¿yciorysy. Marek
Pick, handlarz produktów rolnych pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej z Moraw i wiele podró¿owa³ po
œwiecie. Pewnego razu, kiedy przebywa³ we W³oszech, w ojczyŸnie salami i próbuj¹c lokaln¹ specjalnoœæ, pomyœla³, ¿e jak dobrze by by³o wykorzystaæ do tego œwinie odmiany mangalica z okolicy
Szegedu. Produkcja rozpoczêta w 1869 r. w ma³ych
iloœciach by³a odmienna od tradycyjnych w³oskich
metod: zamiast dojrzewania na wolnym powietrzu
tu zastosowano wêdzenie zimnym dymem, oraz
przyprawianie dostosowano do lokalnego gustu w
Szegedzie. Eugeniusz Pick przez piêædziesi¹t lat
bra³ udzia³ w zarz¹dzaniu zak³adem.
Nastêpne plansze pokazuj¹ rozwój przemys³u
miêsnego i produkcji salami w Szegedzie w drugiej
po³owie XIX wieku. By³ to okres, kiedy nast¹pi³o
wielkie zró¿nicowanie w przemyœle miêsnym. W
zawodzie rzeŸnika wyodrêbni³y siê samodzielne
fachy, takie jak mistrz uboju, czy pracownik do
czyszczenia jelit. W wyniku tego procesu usamodzielni³a siê równie¿ i produkcja salami. Wystawione s¹ tutaj ówczesne obrazy, nagrody zdobyte
przez salami Pick na wystawach krajowych oraz
dokumenty, które pokazuj¹, jak rozrasta³a siê fabryka. Ogl¹damy tu czêœci sk³adowe wagi z balastem u¿ywanej przez handel miêsny, topór i tasak
angielski, u¿ywane do uboju byd³a rogatego oraz
ostrze no¿a s³u¿¹cego do rozdrabniania surowca
na salami.
Atmosferê dawnych œwiniobiæ przypomina
urz¹dzenie do przypalania. Jest to cylinder, w
którym palono szczapy drewna i za pomoc¹ ko³a
napêdzanego rêcznie wydmuchiwano ogieñ i gor¹ce powietrze.
Do produkcji zimowego salami wykorzystywano wy³¹cznie wieprzowinê i s³oninê uzyskane z
dojrza³ych zwierz¹t. Tuczenie trzody chlewnej firma Pick zleca³a gospodarzom z okolicy Szegedu,
nastêpnie zwierzêta spêdzano do publicznej rzeŸni
w Szegedzie, gdzie po uboju umieszczano je w kadziach do usuwania szczeciny. Z ogo³oconych œwiñ
zdrapywano w³oski i starannie szorowano je a¿ sta³y siê bia³e. Po usuniêciu jelit przystêpowano do
oddzielania s³oniny. Do produkcji salami wykorzystywano s³oninê z brzucha i podgardla. Pó³tusze
wieprzowe umieszczano w ch³odni, aby by³y one
sztywne do momentu przetransportowania ich
do fabryki salami. Pó³tusze przewo¿ono wozami
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konnymi w mroŸne zimowe poranki przez miasto
do fabryki, gdzie wieszano je na haki umieszczone
na wozie, który przesuwano do komory wyposa¿onej w stojaki drewniane, w celu sezonowania. W
komorze nieraz sezonowano naraz a¿ trzy tysi¹ce
pó³tusz wieprzowych czekaj¹cych na filetowanie.
W tym czasie wykapywa³ z nich nadmiar wody.
Poniewa¿ produkcja zimowego salami a¿ do po³owy XX-ego wieku mia³a charakter pracy sezonowej, fabryka przez d³ugi okres zatrudnia³a okolicznych ch³opów i robotników budowlanych. Latem
robotnicy budowali zak³ad.
Na sali, gdzie pó³tusze wieprzowe filetowano,
umieszczone by³y na drewnianych konstrukcjach
grube blaty sto³owe, a dooko³a nich wieksze i mniejsze skrzynie oraz kosze dla oczyszczonych koœci, miêsa krwawego, t³uszczu miêkkiego i œciêgien.
Koœci usuwano ostrymi no¿ami. Brygada sk³ada³a
siê z piêciu robotników: do dzielania na czêœci, do
szynek, do ³opatek, do karczku i polêdwicy oraz do
rozkrajania miêsa. Brygada ta usuwa³a miêso z
koœci tylko z grubsza. Resztki miêsa z koœci zdrapywali robotnicy „porcyjni”, a uzyskane miêso
sprawdzano w tzw. „skrzyni przemacywania”,
aby usun¹æ ewentualnie pozosta³e drobne od³amki
kostne. W tej sali dwóch ludzi zajmowa³o siê rozdrobnieniem s³oniny. Robotnik do rozkrajania miêsa
kroi³ usuniête z koœci miêso na kawa³ki wielkoœci
d³oni i wk³ada³ je do wagoników. Wagoniki przenoszono do piwnicy ch³odniczej, gdzie miêso rozk³adano na pryczach. Roz³o¿one kawa³ki miêsa
mro¿ono przez trzy dni w temperaturze minus 5-6
stopni, nastêpnie za pomoc¹ stempla dêbowego o
sp³aszczonym koñcu przewracano je, aby by³y
gruntownie przemarzniête.
Do produkcji salami dawniej u¿ywano wy³¹cznie jelit koñskich. Jelito przygotowywali robotnicy
tzw. „jelitowi”, którzy myli i ucinali go na wymiar.
Do tego celu s³u¿y³a dzie¿a oraz specjalny stó³,
gdzie po uciêciu zwi¹zano jeden koniec jelita. Od
pocz¹tku lat 1960 salami jest nadziewane w sztuczne jelito z celulozy firmy Nalo, wzmocnione w³óknami, nadaj¹ce siê do wêdzenia.
Dobrze zamro¿one kawa³ki miêsa, po ostatnim
ich przewróceniu, wagowy œci¹ga³ za pomoc¹
drewnianych grabi do skrzyni na p³ozach. Po odmierzeniu okreœlonej iloœci czystego miêsa i s³oni-

ny, wagowy przyci¹ga³ skrzynie do kloców drewnianych.
Pocz¹tkowo dwóch pracowników rozdrabnia³o
surowiec za pomoc¹ no¿a ko³ysz¹cego siê (widocznego naprzeciwko wejœcia) na kawa³ki wielkoœci ziarenka ry¿u w taki sposób, ¿e chodzili dooko³a kloca ko³ysz¹c w miêdzyczasie nó¿ na klocu.
Zastosowany póŸniej kuter zapewni³ l¿ejszy i
szybszy sposób rozdrabniania. Ko³em obracanym
rêcznie poprzez przek³adniê napêdzono miskê i
umieszczone w niej no¿e. W po³owie procesu rozdrabniania dosypywano do farszu tajn¹ mieszankê
przypraw.
Nastêpnie farsz salami przenoszono do sali z baliach, gdzie umieszczano go w drewnianych baliach. Za pomoc¹ wa³ka ugniatano go, aby usun¹æ z
niego powietrze. Farsz nakrywano bia³ym przeœcierad³em i pozostawiano w balii na 3-4 dni, aby
dojrzewa³ oraz uzyska³ jednolity smak i zapach.
Nastêpnie z farszu wycinano bloki o masie 8-10
kg (tzw. palóc) kanciastym szpadlem i na specjalnych wózkach przeci¹gano je do nape³niarek.
Bloki-palóce umieszczano w pionowej rurze nape³niarki armatniej, a dwóch robotników rêcznie
wprawia³o maszynê w ruch. Krzywe kawa³ki jelita
wype³nione farszem tymczasowo zawi¹zywano i
przekazywano na stanowisko wi¹zania. Nawiniêty
na szpulê sznurek moczono w ciep³ej wodzie, aby
wi¹zanie by³o l¿ejsze. Wi¹zacz delikatnie masowa³
sztukê salami i ostro¿nie nak³uwa³ j¹ tak zwanym
sztuferem, aby usun¹æ resztki powietrza z masy.
Tymczasowe wi¹¿anie odcinano z jednego koñca
sztuki, sznurek przymocowywano do drugiego
koñca za pomoc¹ szczypiec z¹bkowanych i farsz
zagêszczano w kierunku zawi¹zanego koñca salami. Po uzyskaniu odpowiedniej twardoœci, sznurek
przeci¹gano na swobodny koniec sztuki, formuj¹c
z niego sznurek „brzuszny”, który mocowano sztuferem do salami. Nastêpnie zawi¹zywano drugi koniec salami, wyci¹gano sztufer, sztukê odwrócono,
a ze szpulki trzymanej w rêce wyci¹gano sznurek
tylny, za pomoc¹ którego prostowano salami. Sztukê obwi¹zywano trzema pêtlami, œrodkow¹ pêtlê
przymocowywano do sznurka tylnego. Uformowano sznurek potrzebny do wieszania salami, a nastêpnie obcinano sznurek i jelito wystaj¹ce poza
koñce salami. W dolnej czêœci sztuki umieszczano
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numer farszu, na sznurku do wieszania numer
identyfikacyjny wi¹zacza, a po wprowadzeniu
systemu norm tzw. numer blaszki oraz plombê z
liter¹ P. Sztuki przywi¹zywano do siebie parami za
pomoc¹ sznurków do wieszania i zawieszano na
specjalnych wozach. Pary tak umieszczano na listwach wêdzarni w wie¿y dojrzewania, aby jedno salami z pary wisia³o nad drugim i nie mog³y siê dotykaæ. W wêdzarniach na trzech-czterech wozach
wêdzarnianych tli³y siê szczapy bukowe. Dym
bukowy by³ najbardziej przydatny do wêdzenia salami. Wózek nale¿a³o przesuwaæ tam i z powrotem,
aby zapewniæ równomierne wêdzenie. Na ogó³ po
tygodniu wêdzenia rozpoczynano prze³adunek salami. Pakowacz zawiesza³ na 2 drewniane prêty
po 5 par salami, bra³ je na swoje ramiona i tak przenosi³ salami na strych, gdzie dojrzewa³o. Tutaj równie¿ wieszano pary tak, aby nie dotyka³y siê. Na
strychu instalowano wiele okien s³u¿¹cych do wentylacji. Od jesieni do wiosny otwierano i zamykano
je w zale¿nosci od pogody, reguluj¹c w ten sposób
temperaturê optymaln¹ do suszenia salami. Po paru
tygodniach suszenia nastêpowa³a zamiana: na miejsce sztuk wisz¹cych blisko okien przenoszono te
ze œrodka pomieszczenia, aby zapewniæ równomiernoœæ otoczki pleœniowej. Na sztukach po
pewnym czasie tworzy³a siê gruba warstwa pleœni.
Nadmiar usuwano szczotk¹ z w³osia, aby nie hamowa³ on dojrzewania. Dojrzewanie trwa³o ok. 80
dni. Dojrza³oœæ salami ustala³ mistrz produkcji.
Nastêpnie sztuki by³y przenoszone do pakowalni.
Porcje salami zwa¿one przez wagowego pakowa³a para pracowników. Pierwszy klajstrem przykleja³ na salami etykietkê w barwach narodowych,
a drugi uk³ada³ je w skrzynkach drewnianych, wyœcie³anych wiórami drewnianymi. W przypadku
transportu morskiego – aby chroniæ salami przed
wilgotnym powietrzem morskim – sztuki by³y pakowane w celofan i papier pergaminowy, potem
wk³adano je do skrzynki metalowej, wyœcie³anej
wiórami. Nastêpnie skrzynie zalutowano i umieszczono w skrzynkach drewnianych. Wieko skrzynek
przybijano gwoŸdziami i za pomoc¹ obwi¹zywacza obwi¹zywano cienk¹ opask¹ stalow¹. Skrzynie
przewo¿ono wozem konnym na dworzec g³ówny.
Wykresy przedstawione na ostatnich planszach
ilustruj¹ rozwój iloœciowy produkcji salami zimowego i jego rozprzestrzenianie siê na poszczególnych kontynentach, a zdjêcia zapoznaj¹ goœci z niedalek¹ przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹ spó³ki Pick
Szeged Zrt.

Poddasze
Papryka przyprawowa (Capsicum annuum L. var.
Longum DC.) jest roœlin¹ jednoroczn¹, nale¿y do
rodziny psiankowatych. Najbli¿ej spokrewnione
odmiany to papryka s³odka i papryka chili, wszystkie one pochodz¹ od wspólnego przodka: papryki
rosn¹cej dziko w Ameryce Œrodkowej i Po³udniowej. Pierwsz¹ roœlinê papryki do Starego Œwiata przywióz³ Kolumb. W drugiej po³owie XVI
wieku rozpowszechni³a siê w barokowej Europie
jako egzotyczna roœlina ozdobna.
Papryka przyprawowa przyœpiesza kr¹¿enie
krwi, wzmaga apetyt, posiada efekt znieczulaj¹cy
i przeciwzapalny oraz obni¿a poziom cholesterolu. Jest ona bogata w kapsaicynê, nadaj¹c¹ jej ostroœæ, w barwi¹ce karotynoidy i w witaminê C.
Albertowi Szent-Györgyi’emu uda³o siê wyizolowaæ z papryki segedyñskiej du¿¹ iloœæ witaminy
C, a w roku 1937 przyznano mu nagrodê Nobla za
„odkrycia dokonane w zakresie biologicznych
procesów spalania, szczególnie w odniesieniu roli
witaminy C i katalizy kwasu fumorowego”.
Papryka jako roœlina przyprawowa dotar³a do
nas w XVIII wieku z Ba³kan. Okoliczne gleby
czarnopiaszczyste, doœwiadczenie zdobyte w uprawie tytoniu, bliskoœæ Cisy oraz dogodny klimat
wspomaga³y naturalizacjê papryki w regionie Szegedu.
Nasiona przeznaczone do siewu uzyskiwano z
najlepszych, selekcjonowych str¹ków. Siew przygotowywano w drugiej po³owie marca. Oczyszczone i wysuszone ziarno moczono w wodzie, zawijano w mokr¹ tekstyliê i przechowywano w ciep³ym miejscu. Jak tylko ziarno wykie³kowa³o,
wysiewano go w odpowiednio przygotowany, nawieziony, motyk¹ przekopany i zagrabiony, lekko
ugniecony rozsadnik, nastêpnie poprzez polewanie wprowadzono go do gleby i posypywano nawozem. Rozsady (flance) ros³y ok. 8 tygodni w
rozsadniku, w miedzyczasie podlewano je i usuwano chwasty.
Wysadzanie papryki by³o jednym z najwa¿niejszych czynnoœci w uprawie papryki. Odbywa³o siê
ono na ogó³ w drugiej po³owie maja. Rozsadniki
polewano wod¹, aby ³atwiej i bez uszkodzenia
mo¿na by³o wyciagaæ rozsady z ziemi. Rozsady
umieszczano w niskiej skrzyni z uchwytami zwanej inaczej kole* i wozem konnym zawo¿ono je na
starannie przygotowane pole. (* Narzêdzia, których nazwa jest podkreœlona, widoczne s¹ na postumencie na œrodku sali)
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Wysadzenie rozsad rozpoczynano od wyznaczenia rzêdów i odleg³oœci miêdzy rozsadami. Za
pomoc¹ specjalnych grabi rysowano wzd³u¿ i
wszerz parceli linie, a ich punkty przeciêcia wyznacza³y miejsce, gdzie nale¿y posadziæ pojedyñcze rozsady. W razie potrzeby miejsce to polano
wod¹ z konewki.
W punkcie przeciêcia wiercono za pomoc¹
wiert³a sto¿kowaty otwór o g³êbokoœci 10-12 cm,
wk³adano w niego rozsadê, a ostrzem wiert³a z boku przyciskano do niej ziemiê. U¿ywanie ko³ków
do sadzenia wymaga³o pracy dwóch ludzi.
Paprykê do pocz¹tku sierpnia okopywano 3 razy
motyk¹ rêczn¹ lub popychan¹, a w zale¿noœci od
pogody podlewano.
Zbiór papryki zaczyna³ siê na pocz¹tku wrzeœnia. Dojrza³e, czerwone str¹ki papryki zrywano
rêcznie i wk³adano do worków. Zbiory powtarza³y
siê 3-4 razy, co 10-14 dni.
Kiedy papryka ju¿ siê podsuszy³a, a jej ogonek
zwi¹d³, rozpoczêto nawlekanie. Ogonki str¹ków
przebijano ig³¹ i na igle rozmieszczono je w formie
gwiazdy, a nastêpnie nawlekano na sznurek.
Wianki rozk³adano na stela¿ach, a kiedy ju¿ odpowiednio wysch³y, wieszano je pod okapem. Nad
klatk¹ schodow¹ widoczna jest œciana szczytowa
charakterystycznego domu z „promieniami s³oñca”. W czasie wtórnego dojrzewania iloœæ powsta³ych w papryce barwników mo¿e wzrosn¹æ dwukrotnie.
W przetwórstwie papryki od dawno d¹¿ono do
zmniejszania jej ostroœci. Pocz¹tkowo wianki papryki suszono zim¹ w piecach, a nastênie wk³adano
je w gniazdo du¿ego drewnianego moŸdzierza,
(zwanego külü), wyposa¿onego w podnoœnik.
Gdy nog¹ wciskano podnoœnik moŸdzierza, a nastêpnie go zwalniano, t³uczek nagle spad³ do gniazda. Po wykonaniu 300 uderzeñ paprykê przesiewano, a resztê wk³adano z powrotem do gniazda.
Taka metoda t³uczenia da³a w rezultacie bardzo
ostr¹ paprykê, poniewa¿ razem t³uczono skórê,
¿y³y, ziarna i ogonki.
Od po³owy XIX wieku rozpowszechni³o siê tzw.
„od³upywanie”. Str¹ki suszono a¿ one brzêcza³y,
gnieciono je, nastêpnie od³upywano je od ogonków. Uzyskan¹ w ten sposób paprykê dodatkowo

t³uczono w skrzyni z pa³k¹, dopiero po tym wk³adano j¹ do külü. Je¿eli chodzi o redukcjê ostroœci,
ta metoda te¿ nie by³a idealna.
W koñcu XIX wieku pojawi³a siê metoda polegaj¹ca na rozcinaniu papryki, a wraz z ni¹ pojêcie
„przygotowywanie” papryki. Osoba przygotowywuj¹ca stosowa³a narzêdzia do rozcinania papryki
w³asnej produkcji lub zakupionej. Przy rozcinaniu
najpierw odcinano ogonki, nastêpnie przecinano
j¹ pod³uznie i wywracano œrodkiem na wierzch. Z
wnêtrza wydrapywano nasiona i nerwy, a skórkê
nadziewano ig³¹ i nawlekano na sznurek i wieszano na ramie. Usuniête nasiona przez parê dni moczono w wodzie, p³ukano, a nastepnie w suszarni
ogrzewanej piecem bêbnowym na drewno bukowe, suszono go na tacach razem ze skórk¹ papryki. Wysuszon¹ skórkê rozdrabniano za pomoc¹
pa³ki, dodawano do niej odpowiedni¹ iloœæ nasion
i wk³adano do külü, lub przewo¿ono do m³yna.
Po rozpowszechnieniu siê nieostrej papryki w
latach 1930-ch „przygotowywanie” papryki stopniowo utraci³o swoje znaczenie.
Historia segedyñskiej papryki rozpoczê³a sie od
papryki rozdrabnianej w külü. Papryka mielona
natomiast jest produktem m³ynów suchych, napêdzanych si³¹ zaprzêgow¹, wiatraków, m³ynów
wodnych nad Cis¹ oraz m³ynów parowych. M³ynarze z Szegedu osi¹gnêli niedoœcignion¹
perfekcjê w mieleniu papryki. S¹ oni niezrównanymi na skalê œwiatowej mistrzami w wydobywaniu z papryki smaków, aromatów, kolorów i
mo¿liwoœci ukrytych w niej.
M³yn walcowy, pomalowany na kolor zielony –
pierwowzór którego wykonali bracia Pálfy w roku
1859 – jeszcze pracowa³, zanim trafi³ do muzeum.
Obraca³y siê w nim dwie pary walców karbowanych, które w zale¿noœci od kierunku karbów oraz
pozycji walców wzgledem siebie wstêpnie rozdrabnia³y paprykê przed jej zmieleniem.
Doœwiadczenia pokaza³y, ¿e w produkcji papryki przyprawowej najwy¿szej jakoœci mielenie ¿arnami nie mo¿e byæ zast¹pione ¿adn¹ inn¹ technik¹. Na powierzchni stykaj¹cych siê ¿aren istniej¹
kana³y powietrzne. Powierzchnie aktywne powinny byæ zawsze szorstkie. Poniewa¿ w trakcie mielenia ulegaj¹ one wyg³adzeniu, szorstkoœæ powie-
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rzchni nale¿y co 4-5 dni odnawiaæ, czyli nacinaæ
m³otem kamieniarskim.
Na prze³omie XIX i XX wieku wzros³o zapotrzebowanie na paprykê mielon¹, a ziemie w okolicy Szegedu oraz ówczesne metody produkcyjne
ju¿ nie potrafi³y temu sprostaæ. Rozpocz¹³ siê wiêc
nap³yw papryki z innych, bardziej zacofanych terenów uprawy papryki do Szegedu, a ponadto
handlarze poznali hiszpañsk¹ paprykê, która by³a
o wiele tañsza.
Niektórzy, mniej sumienni producenci kupowali wiêc t¹ paprykê po cenie grubo poni¿ej cen
rynkowych, i dodaj¹c w trakcie przeróbki trochê
papryki segedyñskiej sprzedawali j¹ jako „prawdziw¹” paprykê segedyñsk¹. Sprawa ochrony
papryki segedyñskiej sta³a siê wiêc nieunikniona,
dlatego w roku 1920 utworzono w Szegedzie stacjê badañ chemicznych, wspomagaj¹c¹ klasyfikacjê.
Blokada kontynentalna, wprowadzona przez
Napoleona, jak i dwie wojny œwiatowe – w wyniku
których pieprz z dalekiego wschodu oraz papryka
hiszpañska sta³y siê niedostêpne – znaczy³y rozkwit papryki segedyñskiej.
Papryka segedyñska, dziêki dzia³alnoœci targowej producentów (przygotowuj¹cych paprykê) w
po³owie XIX wieku ju¿ podbi³a ca³y kraj. Na poczatku XX wieku targi papryki odbywa³y siê na
placu Valéria (dzisiaj plac Bartóka). Wtedy ju¿
prowincjonalni handlarze sami przyje¿d¿ali do
Szegedu, aby kupiæ paprykê.
Poza granicami kraju papryka podbi³a najpierw
monarchiê Habsburgów, przede wszystkim Wiedeñ. János Kotányi, pochodz¹cy z Szegedu uruchomi³ na pocz¹tku poprzedniego stulecia m³yn w
Wiedniu, gdzie paprykê przygotowan¹ w Szegedzie mielili m³ynarze z Szegedu. Z tego powsta³a
znana dzisiaj firma Kotányi, handluj¹ca przyprawami.
Oprócz Austro–Wêgier papryk¹ segedyñsk¹ zainteresowa³y siê USA, ale kwit³ równie¿ eksport
do krajów ba³kañskich.
Spó³ka Szegedi Paprika Zrt. tradycyjnie zajmuje siê produkcj¹ i sprzeda¿¹ mielonej papryki przyprawowej.
Aktualnie mielenie papryki odbywa siê w m³ynie ¿arnowym z najwiêksz¹ przesz³oœci¹, ale jednoczeœnie wyposa¿onym – dziêki modernizacji i
inwestycjom – w najnowoczeœniejsz¹ technologiê.

