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Bevezetés 

A tanulmány levéltári források, olaszországi dokumentumok, az 1904 
és 1909 között keletkezett családi levelezés néhány darabja, valamint a 
rendelkezésre álló szakirodalom alapján mutatja be a Vidoni család hazánkba 
érkezésének történetét a debreceni gyár megalapításával bezárólag. A kutatás az 
Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-
0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.  

 

A friuli emigráció 

 
A 19. század második felétől Európa nagy részén ipari-, agrár-, 

infrastrukturális, s ezzel párhuzamosan demográfiai illetve társadalmi 
fejlődés ment végbe, a különböző fejlesztések pedig szakképzett munkaerőt és 
ennek megfelelő szaktudást kívántak. Ez az igény teremtette meg — a terület 
nehéz megélhetési körülményei mellett — a friuli emigráció előfeltételét, amely 
az elszegényedett terület társadalmi életének egyik fő jelenségévé vált. Az 
emigráció fő iránya a szomszédos Osztrák-Magyar Monarchia lett. Az olasz 
egység létrejötte és a terület annexiója után az emigránsok legnagyobb része, 
mintegy 90%-a ugyanis itt helyezkedett el. (Filipuzzi 1984, 482) A legtöbben 
szakmunkásként dolgoztak. Igen elterjedt volt a böllér, kereskedősegéd, 
kőműves, kőfaragó, földmunkás, napszámos, téglaégető, csempe- és 
mozaikpadló-készítő foglalkozást végző emigránsok bevándorlása, azonban 
találhatunk vasúti talpfakészítő, favágó, ács- és kovácsmesterséget űző 
dolgozókat, valamint bányamunkásokat is. (Gubiani 2010, 7–9; 25) 

Az 1800-as évek közepén Nyugat-Friuliban mintegy 15–20 ezer főre 
volt tehető azoknak a férfiaknak a száma, akik a téli időszakra a földmunkák 
végeztével alkalmi munkákat vállaltak Európa más országaiban. (Filipuzzi 
1984, 482) A lakosság egy része időszakos kivándorlóként, alkalmi munkásként 
dolgozott a Monarchia területén, így segítve családját, más részük viszont 
véglegesen külföldön telepedett le.  (Barattin 2001, 20) Gemonából, 



Tarcentóból és Spilimbergóból a téli időszakban 4–600 húsfeldolgozásra 
alkalmas munkás emigrált, akik általában osztrák, horvát és magyar gyárakban 
kaptak munkát. (Cosattini 1983, 67) A gemonai körzetben a legtöbb földművelő 
családban volt legalább egy emigráns szalámikészítő, akik az Artegna környéki 
munkásokkal együtt a század elején százával szálltak vonatra, hogy a kelet-
európai szalámigyárakban vállaljanak munkát. A szalámikészítők tehát a kis 
földdel rendelkező földművesek vagy bérmunkások köréből kerültek ki, 
néhányan azonban később társtulajdonosok lettek egy-egy üzemben vagy új 
gyárakat nyitottak, szorgalmuknak, vállalkozó kedvüknek köszönhetően. 
(Gubiani 2010, 25) 

Az útnak indulók utazótáskával és hátitáskával keltek útra, továbbá egy 
tarisznyát is magukkal vittek, amelyben az útravaló élelmiszereket tartották. 
Poggyászuk része volt többek között egy öltözet ruha, néhány további 
ruhadarab, valamint a tisztálkodási eszközök, de nem hiányozhatott 
felszerelésükből a papír és a toll sem. Tizenöt naponként írtak ugyanis 
családjuknak, hogy tájékoztassák őket helyzetükről, továbbá így maguk is 
híreket kaphattak róluk és a településről. (Gubiani 2010, 85–87) A hátizsákban 
a legkülönbözőbb munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok kaptak helyet. 
Itt volt megtalálható minden olyan eszköz, amely az emigránsok által végzett 
tevékenységeknél a dolgozók hasznára lehetett: úgy, mint a kőműveskanál, 
kőfaragó-kalapács, csákány, véső stb. Minden útravaló élelmiszert egy vászon 
kendőbe kötöttek, hogy megőrizzék frissességüket. Ezek általában a következők 
voltak: egy nagyobb darab puliszka (polenta) és sajt, esetenként egy szalámi, a 
legfigyelmesebb családok kivándorlóinál frico (burgonya és hagyma 
felhasználásával készült hagyományos friuli étel), és egy flaska bor. (Gubiani 
2010, 87) 

 

A Vidoni fivérek a Práterben 

 
A Monarchia fővárosa a legkülönfélébb nemzetiségeket fogadta be, 

akik nemcsak az utcák képét tették színesebbé, hanem magát a bécsi életet is. A 
nagyarányú bevándorlás következtében a város lakossága a XIX. század 
folyamán több mint hatszorosára emelkedett. 1857-ben már a lakosság fele nem 
volt bécsi születésű, 1880-ra arányuk pedig már elérte a 60%-ot is. (John–
Lichtblau 1994, 34–36) Az itt élő külföldiek a legkülönfélébb tevékenységeket 
folytatták: fiákeres, levélhordó, házmester, suszterinas, lakatosinas, 
tejesasszony, zöldségárus, cipőtisztító, szobalány, verklis, rongyszedő, ócskás, 
szalámiárus, drótostót és egyéb jellegzetes figurák. 

Május első vasárnapjával kezdődött a szezon a Praterben, a fekete 
kabátot és keményített fehér inget viselő árusok «a „Salamutschimann”-nak 



becézett olaszok» (Jalsovszky 1994, 33) itt kínálták az olasz szalámit és 
sajtokat. Az első árusok között volt, akik sörözőkben és kávézókban 
értékesítették portékáikat, az artegnai Giovanni Vidoni is. (Gubiani 2010, 28) 
1863-ban Giovanni, Eugenio és Giovanni Battista Vidoni nyolc napi gyalogút 
után érte el Bécs városát, ahol Giovanni (barbe Zanin) az egyik legnagyobb, a 
Braunen Hirschern nevű kávézóban kapott munkát. Miután a fivérek 25 évig 
dolgoztak egy Wildmann nevű tulajdonos szolgálatában, megnyitották saját 
kávézójukat is. (Gubiani 2010, 32) A 20. század elején már 3 kávézó — egy a 
Turkenschanz parkban, kettő a Práterben — tulajdonosai voltak, valamint 
egy bécsi üzletet is működtettek. Giovanni Vidoni barbe Zaninnak írt 1906. 
március 19-i levele szerint a Turkenschanzi kávézó vasárnapi bevétele 
300–350 forint, a másik üzletben négy, ünnepnapokon pedig tíz 
alkalmazottat, valamint felszolgálókat is foglalkoztattak — ahogy egy 
1907. április 24-én írt levél tanúsítja. Ugyanezen év április 12-i 
levélváltás szerint megtudhatjuk, hogy a nyolc alkalmazottat 
foglalkoztató harmadik kávézó bevétele elérte az 500 forintot is. (Gubiani 
2010, 34) 

Szalámigyárak a Monarchiában 

 
Friuliban ebben az időben kezdtek komolyabban érdeklődni a jól menő 

iparág iránt, a merész vállalkozók és munkások kivándorlásának 
megélénkülésével pedig 1860 után sorra alakultak meg a szalámigyárak 
Magyarországon. Rövid idő alatt az ország szinte minden megyéjében 
találhatunk olyan friuli vállalkozókat, akik húsipari tevékenységet folytattak, s 
otthonról hozott tapasztalataik segítségével a saját földjükön készített 
szalámihoz hasonlót gyártottak. A létrejött üzemek tehát teljes vagy jelentős 
mértékben friuli munkaerőt és szaktudást felhasználó üzemek voltak. (Gubiani 
2010, 9) A friuli hagyomány átvételével új piacot teremtettek a szaláminak, ami 
egyben lehetővé tette egy egész iparág kifejlődését. A források a következő 
friuli családok által létrehozott illetve irányított gyárakat említik: Forgiarini 
(MNL OL K70 1919-B-10/32285), Piazzoni (Gubiani 2010, 8–12), Dozzi 
(MNL OL Z42 119. d. 1 cs. 9. t. Dozzi József Szalámigyár), Del Medico (Del 
Medico, 2006), Guglielmini, Molinari, Suberca, Boschetti (Gubiani 2010, 9), 
Medusa, Venturini. (Gubiani 2010, 95). A 20. század elején már 13 üzemnek 
volt fő profilja a szalámigyártás, melyeknek termelése a Monarchia piacaira 
épült. (MTA Csillebérc)  

 



Letelepedés Debrecenben 

 
Debrecenben földrajzi adottságai, kiterjedt termőterületei, valamint 

tradicionális állattenyésztése révén a mezőgazdaság által megtermelt 
nyersanyagokat feldolgozó iparágak telepedtek meg. A rendelkezésre álló 
nyersanyag főként a kefegyártás, a malomipar és a húsfeldolgozás létrejöttét, 
illetve fejlődését mozdította elő. A nagy kiterjedésű, mocsaras legelőknek 
köszönhetően a szatmári területek mellett a Hajdúságban alakult ki az 
országban a legnagyobb arányú disznóhizlalás. A 19. század közepére így 
Debrecen a sertéstenyésztés hazai központjává válhatott. 

A letelepedés és a cégalapítás történetét lovag Vidoni János apja 
halálakor, az 1930-as évek derekán mondta el a gyár irodai dolgozói előtt, ahol 
Arnold Ferenc is jelen volt, aki 1928-tól 1944-ig a gyár alkalmazottja volt 
különféle beosztásokban. Az 1940-es évek elején pedig feljegyzéseket is 
készített az emlékeiről. (Bornyi 1977, 17) Többek között ezen információk 
alapján is megállapítható, hogy a Vidoni család a korábban említett emigránsok 
nagy részéhez hasonlóan szintén az észak-itáliai Friuli tartományból, egy 
Udinéhez közeli településről, Sornico di Artegnából (Gubiani 2010, 21) érkezett 
az 1880-as évek közepén hazánkba, és telepedett le az alföldi városban. Az 
idősebb Vidoni János vándor kőfaragóként érkezett elsőként ide 1884-ben, s a 
Kossuth utca 60. szám alatt működő sírkőfaragó mesternél jelentkezett 
munkára.  A ház azonban Móricz Ferenc, Debrecen egyik legjelentősebb 
hentesiparosának tulajdonában volt.  

Móricz, s általában a debreceni hentesek a téli időszakban levágott nagy 
mennyiségű sertés szalonnáját besózták, majd a tavasz folyamán többek között 
Diósgyőrben és Salgótarjánban, valamint további ipari vidékeken értékesítették. 
A hús tehát mellékes, a szalonna igen keresett termék volt náluk. Mivel majd 
minden háznál hizlaltak, Debrecen lakóinak nagy része a hússzükséglet terén 
önellátó volt. Egy alkalommal az így kialakuló kereslet híján Móricz több 
mázsa megavasodott füstölt húst nem tudott eladni. Ekkor figyelt fel Vidoni a 
szalámikészítésben rejlő lehetőségekre, hiszen Artegnában a háznál tartott 
sertések húsát szaláminak dolgozták fel, mely a hentesmestereknél megmaradó 
hús kérdését könnyen megoldotta. Mivel Vidoni látta, hogy itt könnyen és 
olcsón lehetne hozzájutni a sertéshúshoz, tárgyalásba kezdett az akkori 
nagyvágókkal: Móriczcal, Ungvárival és Nagy Lajossal, majd megállapodott 
velük, hogy hitelre kapja tőlük a szalámihúst. A vételár kiegyenlítését 
szeptemberre időzítette, amikor a szalámi már el volt adva. (Bornyi, 1977, 19) 

 



Fratelli Vidoni e Compagni  

 
Mivel a vállalkozás sikeresnek bizonyult, Debrecenbe hívta két 

testvérét Ausztriából és Franciaországból, akik ott ezzel a szakmával 
foglalkoztak. Készpénzüket összetéve megvették a Kossuth és Kandia utca 
sarkán lévő hosszú, keskeny telket. Társuk Móricz Ferenc lett, akinek 
részesedését később úgy oldották meg, hogy az általa szállított hús 
kilogrammjáért a másoknak kifizetett napi maximum árnál mindig 2 krajcárral 
többet fizettek. A műhely termelése 1885-ben indult meg. (Bornyi 1977, 20)  

A jól menő üzlet eredményeképp gyárukat már 1886-ban 
megalapíthatták közkereseti társaság formájában.  Az új üzem a Domb utca és 
a mai Monti ezredes utca közötti területen a városközponthoz közel, de a 
forgalmas zónától távolabb eső részen helyezkedett el 1097 négyzetöl 
területen, melynek nagy része be volt építve. (MNL OL Z58 1155. t. 252. 
cs. 1947. szeptember 6.) A telepet emeletes épületek alkották, összesen 
42 helyiséget alakítottak ki, továbbá az üzem területén vízvezeték és kút 
is rendelkezésre állt. Az alapító okirat november 8-án, Gemona del Friuli 
városában keletkezett. A társasági szerződésben foglaltak szerint a Fratelli 
Vidoni e Compagni, azaz a Vidoni Testvérek és Társaik megnevezésű, 
debreceni székhelyű céget 15 ezer lírás tőkével hozta létre Vidoni B. János, 
Vidoni Jenő, Vidoni János, Fab(b)ro János és Moro Osvald 10 éves időtartamra, 
melyet  ennek letelte után közös megegyezéssel meghosszabbíthattak. (MNL 
HBML VII. 4/d 1890. április 7.)  

A ”nagy jövő előtt álló” új szalámigyár megalakulásáról a Debreczen–
Nagyváradi Értesítő 1886. szeptember 4-i, a Debreczeni Ellenőr szeptember 5-i 
számában tudósított. (DNÉ 1886; DE 1886; Korompai 1986, 137) A 
vállalkozást a város akkori polgármestere, Simonffy Imre is támogatta. 1890-
ben az alapító tagok egy pótlólagos szerződést is kötöttek, melynek alapján a 
társaság hivatalos cégbejegyzését már Magyarországon készítették el 1890-ben, 
majd a kereskedelmi bíróság döntése után felvették a társas cégek jegyzékébe. 
(MNL HBML VII. 4/d 1900. április 9.) A cég igazgatási és aláírási jogát a 
telephelyen, azaz a Debrecenben felváltva tevékenykedő tagok kapták meg. 
1897. február 10-én Fab(b)ro János és Moro Osvald kilépett a cégből. E két tag 
társasági tagságának megszűnésével december 18-án a cégszöveget Vidoni 
Testvérek és Társukra módosították. (MNL HBML VII. 4/d. 96. d. (20.028) 
1890/589) Móricz halálával a Társuk név megmaradt, de jelentősége elsorvadt. 
(Bornyi 1977, 20) 

A gyárban dolgozó szakmunkásokat a Vidoniak a már említett észak-
itáliai szezonális emigránsok közül toborozták. Részükre szállást és ellátást 



biztosítottak, fizetésüket lírában kapták. Általában 30–35 fő friuli munkást 
alkalmaztak, majd az 1930-as évek elején a külföldiek munkavállalási 
jogának megvonása miatt Bornyi adatai szerint számuk 8–10 főre 
csökkent. Ekkor a létszámot szegedi szalámikötöző munkásokkal 
egészítették ki. Az olasz szakmunkások mellett azonban a helyi 
szakembereknek, betanított munkaerőnek (főként kőműveseknek, akiknek 
ebben az időben kevesebb munkalehetősége volt) is lehetőséget kínáltak, 
törzsmunkásaik közülük kerültek ki. A foglalkoztatottak száma a téli 
hónapokban volt nagyobb, amikor a termelés zajlott, az idény végeztével a 
munkásokat elbocsáthatták, akik így hazatérhettek. (Bornyi 1977, 31–33) 
 

Összegzés 

 
A Vidoni-fivérek Friuliból, az emigránsokkal indultak útnak a 19. 

század végén. Előbb Bécsben dolgoztak szalámiárusként, valamint kávéházi 
alkalmazottként. Vidoni János ezt követően Debrecenben próbált szerencsét, s 
őt követte két testvére is. A hazai alapanyag, a friuli hagyomány és munkaerő 
ötvözésével Debrecenben alapították meg üzemüket, amelynek révén 
egyedülálló, magas minőségű terméket hoztak létre. Amellett, hogy a debreceni 
hentesek nem kelhettek versenyre a gyári márkával és üzletpolitikával, a Vidoni 
később meghatározó szereplője lett a piaci versenynek, a Pick és a Herz 
mellett Magyarország harmadik legnagyobb szalámigyáraként tartották 
számon. Termelésének csúcspontján a hazai szalámigyártás 20%-át 
állította elő. (Tráser 2003, 64) Sikeres üzletpolitikájuknak köszönhetően 
nagymértékben járultak hozzá a Vidoni szalámi világsikeréhez, öregbítve ezzel 
a magyar élelmiszeripari készítmények mellett a kiváló minőségű debreceni 
húsáruk jó hírnevét is szerte a világon. 
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