
Sváb disznóvágási szokások Gyönkön 

Az egyes településeken a disznóvágási szokások zöme azonos, ám mégis 
vannak kisebb különbözőségek is. Ezért is fontos a helyi hagyományok feltárása és 
számbavétele. A disznóvágáshoz kapcsolódó számos dolog már hungarikum. Ilyenek 
például az alapanyagok közül a kalocsai fűszerpaprika, a makói hagyma, a 
végtermékek közül a gyulai kolbász, csabai kolbász, a Pick-és Herz szalámi, a 
disznóvágás eseményén jelen lévő pálinka. Mindezek helyi megfelelői szerepelnek a 
Gyönkön összegyűjtött sváb disznóvágási szokásokban is.   

A disznóvágás egykor elsősorban a család hússzükségletét biztosította. Minden 
háztartásban alapvető szempont volt, hogy a legtovább elálljon minden. A tartósítás 
legegyszerűbb módja a sózás és a füstölés volt, de fontos volt a sült húsok zsírban való 
tárolása is. Nemcsak sonkát, hanem a szalonnát sózták-füstölték, de előfordult, hogy 
oldalast, lapockát is gyengén megfüstöltek. A feldolgozás során leeső nyesedék húsok 
a kolbászba, az orr, fül, köröm, farok a kocsonyába, a fej és egyéb bőrös részek a 
hurkába, disznósajtba kerültek. 

A hideg idő beköszöntével, a november végi Szent Andrástól a torkos 
csütörtökig tartottak a disznóvágások. Ennek az eseménynek jelentős közösségépítő 
szerepe volt: a család tagjain kívül némely rokon is részt vett, akiknek ezt 
visszasegítették. Gyönkön egyes családokban volt egy családtag, aki a böllér volt, de 
legtöbb család a település közkedvelt böllérjeit hívta a disznó levágásához. Ezek a 
böllérek már ősszel úgymond elkeltek, azaz időpontot egyeztettek velük, és ők szinte 
napról-napra vágtak valamelyik családnál a faluban. Manapság is megvan az a 
néhány ember, akiket a téli hónapokban hétvégeken megkérnek a település lakói, 
hogy a vágást végezzék el náluk. A disznóvágáskor az egyes munkafázisokat évről-évre 
ugyanazok a személyek végezték a családokban, nyilván, mert ők értettek legjobban 
hozzá. Megvolt, ki mossa a beleket, ki vágja apróra a húst, a zsírnak valót, ki darálja, 
ízesíti és keveri be a tölteléket, ki süti a zsírt, ki kínálja a szorgoskodókat itallal, ki főzi 
az ebédet-vacsorát, ki csomagolja a kóstolónak valót. 

 
 A disznóvágási szokások folyamatosan változnak az időben: 

 változnak a technikai kellékek fejlődésével (pl. megjelent az elektromos 
húsdaráló) 
 változnak az alapanyagok: a sertéshús és az adalékanyagok is változnak 
(pl. nem házi moslékon, kukoricán, krumplin, hanem inkább tápszeren nevelt  
sertés, ettől már más állagú a húsa) 
 változnak a lakhatási körülmények változásával: csökken a 
disznóvágások száma, ugyanis a városi lakás kamrájában nem tartható sokáig 
el a házi füstöltárú, és ma már az üzletekben mindig megvásárolhatók a 
késztermékek 
  a család tagjainak változásával (más vidékről beházasodott családtag 
szokásai egybemosódnak a helyi hagyományokkal, módosítják azokat), 
 a fiatalok városba költözésével ritkulnak a disznóvágások, a gyerekek-
fiatalok már nem vesznek részt benne, nem lesz ismeretük-élményük róla. 

 
A disznóvágás előkészítése: 
 

 Időben kell kitűzni az időpont, egyeztetni azt a rokonsággal. A résztvevő 
családtagok meghívása. 



 A vágást megelőző héten a szükséges kellékek elővétele, esetleg 
kölcsönkérése, letisztítása, odakészítése. Előkészítették a forrázó teknőt, 
hackstokot, rémfát, üstöt, edényeket, megélezték a késeket.   
 Előző nap a tiszta kötények, konyharuhák elővétele. A disznóvágásnál 
nagyon fontos a higiénia, ezért minden aznap használatos textíliát tisztán 
vesznek elő és használnak. 
 Az asszonyok előző nap odakészítették a fűszereket: finomra őrölt fekete 
borsot, szegfűborsot, majorannát, őrölt pirospaprikát, sót, hagymát, 
fokhagymát. A kockára vágott hagymát előző nap megdinsztelték, a fokhagyma 
gerezdjeit megtisztították, felaprították, éjszakára vízzel leöntve áztatták. 
Előkészítették a felfújt, szárított kacsabögyöket, disznóhólyagot, ezeket reggel 
langyos vízbe áztatták, hogy megpuhuljon. 
 Előző nap történt az aprósütemény elkészítése, a kínáláshoz pálinka, 
bor, szóda előkészítése. 

 
A disznóvágás napjának történései: 
 

A böllér ellenőrizte az előkészített eszközöket, és ha mindent rendben talált, 
kezdődhetett a disznóölés. A leölés előtt a böllér és segítői megitták a bátorító 
pálinkát. Egy nagy üstben egy személy forralta a vizet. Régen a sváb családokban a 
disznót leölése után fateknőben forrázták meg. A nagyteknő alá és mellé szalmát 
tettek, hogy tisztán kerüljön a teknőbe a disznó, ne legyen sáros a szőre. Amennyiben 
mangalica disznót vágtak, annak nagy szőrét, fülét, farkát fogták, kihúzták a forrázó 
teknő mellé, ott döntötték el a szalmán, és aztán szúrták le. Ehhez elég volt a böllér és 
két segédje: a hátsó lábát és a jobb első lábát szokták lefogni, hogy ne tudjon rúgni a 
szúrás közben. A böllér bal lábbal rátérdelt a disznó nyakára, jobb lábát az áll alá 
tette, és így nem tudott a disznó mozogni, könnyebb volt leszúrni. Ezeket a 
„taktikákat, fogásokat” a böllérek mind magas fokon művelték! Aki véres hurkát akart 
készíteni, az hozott egy tálat, abba fogta föl a szúráskor kifolyó vért, melyhez sót adtak 
és fakanállal megkeverték, hogy ne aludjon meg a vér. Ezt a vért főleg a rizses-
véreshurka készítésénél használták fel. Ezt követően a teknőt kissé megbillentették és 
beletették a disznót. Az állat alá tettek kötelet vagy láncot, hogy tudják majd a disznót 
forgatni forrázás közben. Forrázás közben húzták le a körmöket is. Fahamut szórtak a 
testre, erre öntötték a forró vizet, hogy lúgos legyen a víz. Régebben vaskanállal 
kaparták le a szőrzetet, ma már speciális kaparót használnak. Ahol semmiképp nem 
akart lejönni a szőr, ott leborotválták éles késsel. Amikor megjelentek a gázpalackok 
és a gázperzselők, akkortól meg is perzselték a disznót. 

A disznó hátsó lábán az ín mellett a bőrt felhasította a böllér, kezével 
megkereste a két lábon a két ínt, alányúlt és annál fogva akasztották föl a disznót a 
rémfára, a szögekre. (Régebben négylábú, manapság pedig 3 lábú a rémfa.)  Miután 
fölakasztották, ismét lemosták, átkaparták a disznót. Következett a fej levágása. A 
fejet vízbe tették áztatni a további feldolgozásig. Elkezdődött a hasítás: a has részén 
végigvágták a disznót föntről lefelé és szétnyitották, hogy a belet és a belsőségeket 
(máj, szív, tüdő, vesék) ki tudják venni. A beleket ezután mindig az asszonyok 
tisztították az udvar félreeső részén: szétszedték, levakarták a bélzsírt, kiengedték a 
bél tartalmát, átöblítették többször, majd mikor tisztának tűnt, egy fakanál nyelével   
kifordították a vékonybelet, vastagbeleket, hólyagot, katakönyököt (a disznó bele-
vakbele), és tisztára mosták. A kellő tisztaságot néha úgy állapították meg, hogy 
odacsapták a belet a konyha meszelt falához, és ha nem esett le, akkor elég tiszta volt. 
A kifordított belet hagymás vízben áztatták feldolgozásig. A töltés előtt ismét 
átmosták. A belsőségek után kiveszik a hájat is, hogy ne legyen véres. 



  A disznót vagy karajra vagy orjára vágták. Az asszonyok átvették a nyaka-
pecsenyét és a májat sütni. A trancsírozáshoz a féldisznót bevitték a hackstockra, vagy 
asztalra. Először a böllér levágta a körmöket az első és hátsó lábon. Majd levette a 
karajt. Aztán levágta a hátsócombot és az első combot. Maradt a középső darabon az 
oldalas, a dagadó, a hasa-szalonna. Utána megformázta a sonkát. Van, aki bent hagyja 
a csontot a sonkában, van, aki kicsontozza, attól függően, mire dolgozza fel a 
sertéshúst. Itt már nyesedék húsok keletkeznek, amik a töltelékbe kerültek majd. 
Amikor nem csinált sonkát a böllér, akkor csülökre vágta, a combból kivette a csontot 
és ilyenkor az egész comb húst tölteléknek dolgozták fel. Ezt követően levágta a hasa-
szalonnát is a böllér. Az eddig vízben ázó fejet szétdarabolták. Levágták a 
tokaszalonnát az alsó állkapcsáról. Kettéhasították a két füle közt a fejet, kivették az 
agyat, melyet a velős kolbászba kevertek bele. 
A zsírt lefejtették a húsokról, apróra felkockázták. A zsírokról a bőrt levették, így 
sütötték ki. A háta-szalonnát kisütve keményzsírt kapnak. A hasaaljából és a hájból  
külön sütötték ki a puhazsírt, amelynek a töpörtyűjét majd a hurkába darálták bele. 
Gyönki szokás volt, hogy déli harangszóra mind a két féldisznónak le kellett már 
kerülnie a rémfáról és addigra föl kellett dolgozni. 
Ebéd után következett a húsok szétválogatása aszerint, hogy miből milyen töltelék 
lett. A vörös húsokat aprólyukú darálón darálták le. Ízesítették kolbásztölteléknek és 
szajmókának. Tisztára mosott, nagy üstben főzték a fejhúst, a tüdőt, szívet, veséket, 
nyelvet. Ez az abálás. Ahány ház, annyi szokás: van, aki a nyelvet, fület a kocsonyába 
hagyja meg, van, aki a szívből használ fel a schlachtes prie készítésekor, és van aki a 
veséből vesevelőt csinál a következő napok egyikén.  Miután az abahús megfőtt, 
kicsontozzák, megdarálják. A disznósajthoz szükséges húsokat nem darálják, csak 
késsel aprítják össze. A többit nagylyukú darálón darálják le. Az abában megfőtt 
bőrkét szintén ledarálják. 
A ledarált tölteléket ízesítik és bélbe töltik. A hurkákat a vastagbélbe, a kolbászféléket 
vékonybélbe, katakönyökbe (ez a bél-vakbél), gyomorba, hólyagba, kacsabögybe (a 
kacsa mosott, felfújt, kiszárított bögye), esetenként összevarrt hájbőrbe. Régen csak a 
levágott disznó beleit használhatták föl, azt pótolta ki a leleményes falusi ember 
kacsaböggyel, hájbőrrel. Manapság már van lehetőség a boltban venni sózott belet 
kiegészítésként. 
A hurkaféléket a fölforralt abalébe engedik bele. Előtte kiveszik a parazsat, hogy ne 
forrjon föl újra az abalé, és így az abalében lassan főzik mintegy másfél óráig. Miután 
kivették a hurkákat, hideg vízzel leöblítik, hogy a zsír lejöjjön a külsejükről. Másnap 
akasztják föl a füstre. A kolbászféléket szintén a töltés után másnap akasztják a füstre. 

A füstölés is a háziak igénye szerint 2-3 nap, esetenként 4 nap. A vastagabb 
töltelékek (gyomor, hólyag) ezt követően még tovább lógnak ott füstölés nélkül, és 
majd a szalonnákkal együtt füstölődik még egy-két napot. A szalonnát, sonkát 
zsemlyeszínűre füstölik kb. 5-6 nap alatt. A füstöléshez legjobb száraz akácfa 
forgácsot használni, vagy tölgyfaforgácsot, vagy akáctuskót. Hideg füstöt kell 
biztosítani, hogy ne savanyodjon meg a töltelék. 
A sonkát, szalonnát, esetleg oldalast besózták (sonka 6 hétig állt benne, szalonna 4 
hétig, oldalas pár napig) és aztán ment föl a füstre. 
 
A disznóvágás utáni napok teendői: 
A csak disznóvágáskor használatos edények alapos tisztítása, elrakása. A kölcsönkért 
holmik visszajuttatása. 
Sózásba tett húsok forgatása és a sós lével való öntözése. 
Füstölés. 



Régen a bélzsírból (esetenként hurkazsírból is) szappant főztek. Általában 3-4 
szomszéd állt össze és közösen kifőzték szappannak a disznóvágás során keletkezett 
alapanyagot. Az elkészült szappant használták a háztartásokban. Gyönkön Kollár néni 
főzött hatalmas vasüstben másoknak szappant. 
 

A disznóvágás napjának étkezési hagyományai Gyönkön: 
 
Az étkezések is változtak az idők folyamán. Egyik adatközlőnk, akinek az apja az 
1930-as évektől az 1960-as évekig böllér volt, elmesélte az akkori disznóvágások 
napjának menüjét: 

- Pálinkát kínálnak a disznó leölése előtt a résztvevőknek. Ha nagyon hideg 
volt, a délelőtt folyamán, az udvaron kint dolgozókat forralt borral kínálták. 

- Reggeli 9 óra tájt volt: ha maradt még az előző évről töltelék, sonka, azt 
kínálták, és a frissen kisütött májat savanyúsággal, kenyérrel. 

- Délben: abaléleves („kvelflas szop”). Ez úgy készült, hogy amikor az üstben 
főtt a sok hús, akkor tettek bele hagymát, zöldséget, sárgarépát, kis fokhagymát, hogy 
jó íze legyen a levesnek. A levest úgy tálalták, hogy külön a levest és külön melléje 
pirított zsemlekockát, amelyet a tányérba kimert leves tetejére tettek, hogy ne ázzon 
el benne. Ez után kínálták a „cwivelprí” vagy másként mondva „Schlachtes prí”-t. Ez 
úgy készült, hogy sok hagymát pirítottak zsíron szép sárgára, utána tették bele az 
apróra kockázott húst, belsőséget, májat, vesét, szívet. Piros paprikát szórtak rá és 
fölengedték abalével. Került bele még kis törött bors, pár babérlevél, só, kevés ecet. 
Mikor már puha volt a hús, akkor behabarták (néhány család elhagyta a behabarást). 

- Vacsora: a délről maradt sült húsok kenyérrel, savanyúsággal. Gombócos   
káposzta. Sült kolbász és hurka tormával, savanyúsággal. A vacsora végén szép és 
finom szalagos fánk. Az ételekhez jóféle hagyományos gyönki kadarkabort kínáltak. 

 
A későbbi (mához közeli) években a menü is változott: 

- A disznó leölés előtt ma is pálinkát kínálnak a böllérnek és segítőinek. 
- Délelőtt aprósütemény, pogácsa van odatéve, aki kér, vesz belőle. 
- Ebédre nem kínálnak abalélevest, hanem a frissen sült pecsenyét, és sült 
májat savanyúsággal: savanyú paprika, savanyú uborka, torma. 
- A vacsora ma már bőségesebb: csontleves velős csontból, finom metélt 
házi tésztával. Fölteszik az asztalra a levesben főtt csontos húsokat, 
leveszöldségeket, torma, savanyúságok, esetenként paradicsomszósz, 
meggyszósz kíséretében. Ezt követi a gombócos káposzta. Majd sült hurka, sült 
kolbász és a délről maradt pecsenyehús, savanyúságokkal. A nehéz főételek 
után édes kompótot kínálnak, főként a résztvevő gyerekek miatt. Asztalra 
kerülnek a különféle aprósütemények. Az ételekhez manapság a mai ízlésnek 
megfelelő, új szőlőfajtákból készült borok kerülnek az asztalra. A vacsorán 
mindenki részt vesz, aki a nap munkálataiban segített, valamint a vacsorára 
meghívott rokonság vagy szomszédok. 

 
A mai disznóvágások főétkezése a vacsora, menüje: 
 

 húsleves 
 főtt hús, tormával, esetleg szósszal 
 Schlachtes Prie 
 pecsenye hús házi savanyúsággal 
 disznótoros töltött káposzta 



Receptje: pörköltalap készítése, erre kerülnek az oldalas porcogós részének 
darabjai és csontos oldalas darabok. Erre terítik szét a savanyú káposztát. 
Ennek a rétegnek a tetejére rakják a gombócokat, melyek a megmaradt 
kolbásztöltelékből és az abalében főtt rizsből (kis vászonzacskóban 
belelógatott) készülnek, majd mindezt felöntik abalével és így főzik. Az így 
kapott ízt az év más alkalmain főzött gombócos káposzta nem tudta 
produkálni. 
 sült hurka és kolbász 
 aprósütemények, befőtt (úgy tartották, ez utóbbi a nap során fogyasztott 
nehéz ételeket ellensúlyozta, emésztésüket segítette. 

 
Az 1960-as évektől megváltozott a disznóvágások rendje. Kihaltak az idős böllérek. 

Néhány tanítvány maradt, aki a régiek szokásait továbbvitte, de az új böllérek már 
változtattak: megjelent a kézi perzselő, elektromos meghajtású darálók, nagy 
teljesítményű töltők. A földolgozás módja is megváltozott: másként trancsíroztak 
(nem vitték be a fél-disznót, hanem már a rémfán darabokra vágták) és megjelent a 
műbél, és gyakran vesznek boltból húst és csak azt dolgozzák föl tölteléknek. 

 
Kedvelt és gyakran hívott böllérek voltak az 1960-as évekig: 
 

Bölcsföldi Sándor 
Glöckner Ádám 
id. Czirkel Konrád 
Jákob György 
Jákob Henrik 
Lerch Ádám 
 

 
Lerch János, 
Pétermann Ádám 
Rack György 
Reining János 
Steitz János 
Wilhelm Ádám 
Wilhelm János 

 
Az utóbbi években Frischkorn Ádámot, Vitus Györgyöt hívták többen, napjainkban 
pedig Jankó Dezső a legtöbbször meghívott böllér azon családoknál, akiknél nem a 
családból vagy rokonságból kerül ki a böllér. 
 
A disznóvágás során készített termékek: 
 
zsír 
Zsírsütésnél öntöttek kis vizet az edény aljába, hogy a töpörtyű a folyamatos 
kevergetés mellett se égjen le. Amikor zsemleszínű lett a töpörtyű és még volt pici 
habja a zsírnak, akkor kellett abbahagyni a sütést. Ha már a habja eltűnt, azonnal 
leégett a zsír és égett íze lett! 
töpörtyű 
A zsírsütés mellékterméke. A háta-szalonnából készült töpörtyűt fogyasztották 
inkább, a hasa-szalonnából készültet beletették a töltelékbe. A család ízlésének 
megfelelően nyomták ki: jobban (az így kinyomott puhazsír a hurkába került) vagy 
kevésbé (ezt a töpörtyűt fogyasztották és sütöttek belőle töpörtyűs pogácsát. 
sülthús (oldalas, esetleg lapocka), melyet véndőbe, zsírba tettek bele és úgy tartották 
a felhasználásig. Ma már ezt nem alkalmazzák, a nyers húst mélyhűtőbe teszik. 
hurka: húsos hurka, véres hurka, májas hurka 
kolbász, szalámi, stifolder, szajmóka, svártli 
füstölt szalonna, 
füstölt sonka, csülök,oldalas, esetenként köröm, 
 



Sváb disznóvágás töltelékreceptjei: 
Adatközlő: id. Zengő Konrád (1923-2014) 

   
A böllér a húsokat szétválogatta mindig úgy, hogy mi készül belőle. A főtt húsokat 
úgyszintén.  Általános szabály volt, hogy 1 kg húshoz 2,5 dkg sót tettek, és a só 
háromszorosa pirospaprikát. 
 
Nyári svártli: 

- Húsok: lapockahús, comb és zsírosabb húsok, fül és egy marék bőrke 
- Fűszerek: só, pirospaprika, fokhagymalé 
- Ezen összetevőket jól megkeverni, összedolgozni a húst a fűszerekkel 
- Tölteni katakönyökbe, hólyagba, vastagbélbe 
- Megvágni: kapáláskor (májusban, júniusban) 
 

Téli vagy főtt svártli: 
- Húsok: fejhús, tüdő, szív, nyelv, orr, vesék, bőrke 
- Fűszerek: 3 dkg só, csípősebb pirospaprika, szegfűbors, fokhagyma, 
magyarbors 
- Ezeket az összetevőket jól megkeverni, összedolgozni a fűszerekkel 
- Tölteni: gyomorba, katakönyökbe 
- Abálás után préselni. 
- Füstölni. 
- Megvágni: szőlőnyitáskor (márciusban) 
 

Szajmóka: 
- Húsok száraz comb (diója), lapocka 
- Fűszerek: ( kb 10 kg húshoz) 3 kanál só, 8 kanál pirospaprika, 1 
merőkanál forró zsír a zsírsütésből: a paprikára kell önteni, hogy az a zsírban 
feloldódjon, őrölt feketebors, fokhagymalé 
- Összekeverni jól. 
- Tölteni: gyomorba, hólyagba, vastag marhabélbe keményre töltve. 
- Füstölni. 
- Megvágni: szüretkor (augusztus vége, szeptember) 

 
Húsos hurka: 

- Húsok: abálva- főve: fejhús, maradék belsőség, főtt máj, bőrke, kihűlt 
tokaszalonna kockákra vágva 
- Fűszerek: só, kevés pirospaprika, magyarbors, szegfűbors 
- Jól megkeverni. 
- Tölteni: vastagbélbe 
- Abálni 
- Füstölni 
- Megvágni: füstölés után 
-  

Húsos-véres hurka: 
- a húsos hurka összetevőihez főzött vért adtak még hozzá. 
 

Májas hurka: 
- Húsok: abálva – főve: maradék fejhús, főtt máj, tokaszalonna 
- Fűszerek: só, feketebors 
- Megkeverni 



- Tölteni: vékonybélbe 
- Abálni 
- Füstölni 
- Megvágni: füstölés után 

 
Rizses májas hurka: 

- a májas hurka összetevői mellé még abalében főtt rizst is tesznek, 
valamint a disznó leölésekor felfogott vért, amely nincs megfőzve. Fűszerként 
még majorannát is tesznek bele. 
 

Régen a svábok Gyönkön csak kétfajta hurkát készítettek: a húsos hurkát fejhúsból 
(Flasvast) és a véres hurkát (Blutvast). 
 
Szalámi: 

- Húsok: vegyes hús 
- Fűszerek: só, pirospaprika, feketebors, kevés szegfűbors, fokhagymalé 
- Megkeverni jól. 
- Tölteni: lóbélbe vagy marhabélbe, vastag műbélbe 
- Füstölni 
- Megvágni: májusban 

 
Stifolder: 

- Húsok: vegyes hús 
- Fűszerek: só, pirospaprika, feketebors, kevés szegfűbors, fokhagymalé 
- Jól összekeverni 
- Az összekevert szalámitöltelékhez 2 marék kockára vágott háta-
szalonnát keverni 
- Tölteni: lóbélbe vagy marhabélbe, vastag műbélbe 
- Füstölni 
- Megvágni: májusban 

 
Vékony kolbász: 

- Húsok: nyesedékhúsok, ízlés szerint főtt, ledarált bőrke 
- Fűszerek: só, pirospaprika, feketebors, áztatott fokhagyma 
- Jól megkeverni 
- Tölteni: vékonybélbe 
- Füstölni 
- Megvágni: füstölés után 
 

Velős kolbász: 
- A kolbász alaptöltelékbe belekeverik az agyvelőt is. Ebből nem lett sok 
töltelék, inkább csak unikumként készítették. A velőtől nem száradt ki a 
kolbász! 

 
Krumplis kolbász: 

- 1/3 rész héjában főtt, összetört krumplit adunk a 2/3 rész húshoz, és a 
fűszerek (só, bors, pirospaprika, fokhagyma) 

Káposztás kolbász: 
-  A kolbász tölteléknél 1/3 rész a leszelt és megdinsztelt káposzta, 2/3 
rész a hús  és a fűszerek (só, bors, pirospaprika, fokhagyma). Néhány család 
készítette csupán. 



A disznóvágáshoz használt eszközök, kellékek: 
 
rémfa 
orrfogó (a disznó leölésénél) 
kolomp (a szőr lekaparásához használták) 
körömlehúzó 
asztallap vagy hackstock (erre vitték be a fél-disznót további bontáshoz) 
nagy vájdlingok, nagy edények 
kések, 
húsdaráló 
hurkatöltő 
kötöző madzag 
zsírsütő lábas 
fakanál a zsír keveréséhez (csak erre használták ezt a darabot) 
töpörtyűnyomó 
szűrőkanál, merőkanál 
sajtprés 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régebben 
használt négylábú 
rémfa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disznóvágás Gyönkön 

az 1940-es években. 



 
körömlehúzú kampó 

 
 
 
 
 

 
orrfogó 

 



 
lábfogó (a disznó leölésénél használták) 

 
 

                  
fogó (a disznó lábát emelték vele a pörzsölésnél)                   kések, késélező 

 
 



       
nagy vájdlingok, nagy edények 

 

 
 

 
bélmosáskor mindig egy törött boroskorsót használtak a belek leöntéséhez, 

amikor kifordították a belet. 
 



  

 
fűszerdaráló 

 

 
hurkatöltő 

 
 



 
szűrő, és merőkanalak, és hosszúnyelű villa az abahús kiszedéséhez 

 

 nyeles merőedény 
 

a zsír keveréséhez használt fakanál 



 
töpörtyűnyomó 

 

 
sajtprés ( az abalében kifőzött disznósajtot préselték le vele) 

 

 
Kifutós disznóól az 1930-as évekből 



 
 

 
Egy 1920-ból származó hidas disznóól 

 
 

 
Régi disznóól vályújába itt öntötték be az etetnivalót 

 
A disznóvágás történetét összegyűjtötte: Szegletes János 
 
Adatközlők voltak: 
 Otterbein Henrik és Otterbein Henrikné (sz. Rack Margit) 
 id. Zengő Konrád 
 Zengő János 
  


