
A mese, a t´rt¢net tehÀt csodÀkra k¢pes,
ha a hit vagy az ima mÀr nem segÁt ä ismer-
j¡k ezt Bubertûl (HçROM GENERçCIñ). Sza-
bolcsi Lajos t´rt¢netei is eff¢le k¢sei ÁrÀsok:
megszelÁd¡l benn¡k a zsidÂk nyomorÃsÀgos
¢lete, a haszidok k¡zdelme a vilÀg uraival, az
ellenzûkkel. De nem ez a k¡lsû erûkkel foly-
tatott harc van egyikûj¡kn¢l sem elût¢rben
(Buber t´rt¢neteibûl is neh¢z kihÀmozni,
hogy mennyire sz¢tszabdalt, fokozatosan el-
fajulÂ volt a haszid mozgalom), hanem a hi-
t¡kkel ¢s hit¡k¢rt folytatott belsû k¡zdelem.

Miben k¡l´nb´znek ä müfaji szempontbÂl
ä Martin Buber t´rt¢netei a Szabolcsi Lajo-
s¢itÂl? E viszonyÁtÀsra nem az¢rt van sz¡ks¢g,
mert Buber t´rt¢netei az àeredetiekÊ, hanem
az¢rt, mert ez az egyetlen viszonyÁtÀsi ala-
punk. Tudjuk, hogy az elsû n¢gy-´t generÀ-
ciÂhoz tartozÂ caddikok t´rt¢neteit is utÂlag
jegyezt¢k le, nem nagy t¢ved¢s tehÀt azt
mondani, hogy mindegyik (lejegyz¢s) alapja
a folklÂr. Buber ezekbûl a terjengûs leÁrÀsok-
bÂl t´m´r, tanulsÀgra vagy csattanÂra kihe-
gyezett p¢ldÀzatokat, tanÁtÀsokat fabrikÀlt,
olyan àhiteless¢ggelÊ, hogy szinte megÃjÁtotta
a haszidizmust. Szabolcsi Lajos forrÀsait m¢g
kev¢sb¢ ismerj¡k, de maga is szabolcsi ä s lo-
kÀlpatriÂta ä l¢v¢n, nyilvÀnvalÂan merÁtett
helyi adatokbÂl. A haszidizmus t´rt¢netei ek-
koriban kezdtek divattÀ vÀlni, tudomÀnyos ¢s
irodalmi feltÀrÀsukkal Buberen kÁv¡l Dub-
now, Horodeczky, Perez ¢s Berdiczewsky fog-
lalkozott, a t¢ma tehÀt a levegûben volt. Sza-
bolcsi ä nem sokkal Buber elsû k´nyvei utÀn
ä a hÃszas ¢vek elej¢tûl publikÀlta haszid tÀr-
gyÃ elbesz¢l¢seit, amelyek nem tanÁtÀsok, ha-
nem szabÀlyos t´rt¢netek. K´z¢ppontjukban
a (kÀllÂi) rabbi ¢s hÁvei Àllnak (mint Buber-
n¢l), akiket Szabolcsi szÁnes ¢rz¢kletess¢ggel
¢s nagy szeretettel elevenÁt meg (Buber tÀvol-
sÀgtartÂan, sajÀt szem¢ly¢t teljesen kikapcsol-
va mondja el t´rt¢neteit). Nem hiÀnyzik k´z-
ben a t´rt¢nelmi hÀtt¢r, az ¢letmÂd, az ¡n-
nepek, a rÁtusok sajÀtos stÁlusÃ leÁrÀsa sem.

Ami Bubern¢l k¡l´n t´rt¢net (MirjÀm
vÀndorlÂ kÃtja), vagy t´bb mÀs caddik k¢pes-
s¢ge (az Ãt ugrÀsa), az SzabolcsinÀl a reÀlis
t´rt¢netbe illeszkedik. Buber valamely t´rt¢-
netet csak az esem¢nyre ¢s tanulsÀgÀra csu-
paszÁt le, ritkÀn sejteti, s k¡l´n´sen nem k´zli
pontosan a helyszÁnt, a t´rt¢nelmi hÀtteret,
az idûpontot. Szabolcsi hol a t´rt¢netbe he-

lyezkedû, hol azt kÁv¡lrûl szeml¢lû elbesz¢lû-
k¢nt ad hÁrt egy esem¢nyrûl, p¢ldÀul a leve-
leki menyegzûrûl, k¢t v¢rvÀdperrûl, s ez jÂ
alkalom zsidÂ imÀk, szokÀsok leÁrÀsÀra (a sz´-
veg zsargonban, vagyis jiddis¡l id¢z ¢neke-
ket, k´zhasznÃ szavakat), de a kÀllÂi rabbi
csodÀs tetteinek ¢s k¢pess¢geinek bemutatÀ-
sÀra is. A sz´veg elbesz¢lû menete ¢s stÁlusa
ez¢rt gyakran megt´rik, amikor zÀrÂjelben
vagy lÀbjegyzetben k´z´lt adattal, zenei
elemz¢ssel, helyt´rt¢neti adal¢kkal a t´rt¢net
hiteless¢g¢t igyekszik el¢rni. ízes stÁlusa, vÀ-
laszt¢kos, egy¢ni szÂhasznÀlata r¢v¢n ugyan-
akkor ¢rdekesen tudÂsÁt a t´rt¢nelem ¢s a
jiddis nyelv mÀra lezÀrt szakaszÀrÂl. NÀla az
Isten n¢ha AlkotÂ, a hiba makula, a lovat n¢ha
csak àostorsegÁts¢ggelÊ lehet gyorsabb haladÀs-
ra rÀbÁrni; az egyik hûs OroszlÀn MÂzsi, ami
nyilvÀn a L´v fordÁtÀsa, aki hÀnyattatÀsa mi-
att egy szek¢ren àszegi az ¡nnepetÊ, ennek
nagyapja meg jiddis¡l Joszef T¢glÀser. Szabol-
csi nemcsak a Szabolcs vÀrmegyei viszonyok
leÁrÀsÀban otthonos; amikor hûsei a mennybe
mennek, arrÂl is r¢szletes leÁrÀssal szolgÀl. A
k´nyvh´z Szabolcsi Lajos fia, az iroda-
lomt´rt¢n¢sz Szabolcsi MiklÂs Árt elûszÂt.

RÀcz P¢ter
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A napjainkban hazÀnkban megfigyelhetû ¢s
¢rezhetû tÀrsadalmi tagozÂdÀs aligha jÀrul
hozzÀ ÀltalÀban a nemzeti kultÃra fejlûd¢s¢-
hez. Nem kiv¢tel a gasztronÂmia sem, leg-
alÀbbis ami a h¢tk´znapi vÀltozatÀt illeti. Az
àhaute cuisineÊ r¢gen lÀtott felvirÀgzÀsÀnak
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azonban minden felt¢tele adott. Az àhaute
cuisineÊ (anglo- ¢s germano-francia elneve-
z¢s, franciÀul àgrande cuisineÊ) kialakulÀsÀ-
nak alapfelt¢telei Michael Freeman (1977:
144) szerint a k´vetkezûk: a nyersanyagok
kellû mennyis¢ge ¢s vÀltozatossÀga, k¡l´nb´-
zû konyhÀk talÀlkozÀsa, az ig¢nyes fogyasztÂk
kellû szÀma s v¢g¡l egy mentalistÀsbeli, ne-
vezetesen hogy az ig¢nyes fogyasztÂk is ´r´-
m¡ket lelj¢k az ¢tkez¢sben.

A gazdasÀgi-politikai helyzet olykor drasz-
tikusan befolyÀsolja az egy¢bk¢nt a legjobban
kiszÀmÁthatÂk k´z¢ tartozÂ gasztronÂmiai
k´nyvpiac viselked¢s¢t. P¢ldÀul a magyar
polgÀr szÀmÀra ¢ppen akkor lett nagysÀgren-
dekkel drÀgÀbb egy kiruccanÀs PrÀgÀba, ami-
kor irodalmi, müvelûd¢st´rt¢neti ig¢nnyel
megÁrt PRçGAI S¹RKALAUZ jelent meg (PolgÀr
& SimkÂ 1989). így nem csodÀlhatÂ, hogy ez
a nagyobb kelendûs¢gre ¢rdemes k´nyv
megjelen¢se utÀn hamarosan leszÀllÁtott Àron
is kaphatÂ volt. (így ker¡lt egy p¢ldÀny jelen
sorok ÁrÂjÀnak birtokÀba is.)

ögy lÀtszik, az utÂbbi ¢vek nem kedvez-
nek nemzeti teoretikus gasztronÂmiÀnk ki-
bontakozÀsÀnak sem. Alighanem ennek a je-
le, hogy a magyar gasztronÂmia szakirodalma
szÀmbav¢tel¢nek az 1980-as ¢vekben vett
lend¡lete (°liÀs & SzÀntÂ 1984, 1985, KÀrpÀ-
ti, szerk., 1987, Borda 1989) az 1990-es ¢vek-
re megtorpant. AnnÀl nagyobb ´r´m¡l szol-
gÀlhatna, hogy az utÂbbi ¢vekben enciklop¢-
dikus ig¢nyü gasztronÂmiai munkÀk jelentek
meg, nevezetesen a GASZTRONñMIAI LEXIKON
¢s a S¹RLEXIKON. Az elûbbi nem k¡l´n´seb-
ben magas szÁnvonalÃ hasonlÂ tÀrgyÃ nyuga-
ti lexikonok (talÀn csak egy) magyar t¢mÀjÃ
szÂcikkekkel kieg¢szÁtett adaptÀciÂja, az utÂb-
bi viszont ig¢nyes, ´nÀllÂ mü. A GASZTRONñ-
MIAI LEXIKON eredetij¢nek korÀra minden-
esetre n¢hÀny fogÂdzÂ akad a k´nyvben: ak-
kor k¢sz¡lhetett, amikor a perzsÀk m¢g ki-
lencmilliÂan voltak (ez szerepel ugyanis a
Perzsa mÂdra szÂcikk kieg¢szÁt¢s¢ben, 336. o.)
ä ma n¢gyszer-´tsz´r t´bben vannak. Az ere-
deti nyelvet illetûen a n¢metre tippelhet¡nk.
A GASZTRONñMIAI LEXIKON Worchester cÁm-
szÂval veszi f´l a hÁres mÀrtÀsf¢les¢get, holott
ez Worcester, s a n¢met forrÀst f¢lre¢rtve ezt
is hozzÀteszik: àeredeti neve Wuster-mÀrtÀsÊ. Eb-
bûl annyi helyes, hogy a n¢v ejt¢se nem àvor-
cseszterÊ, ahogy a lexikon a kiejt¢st megadja

(477. o.), hanem durvÀn àvuszterÊ (finomab-
ban àwusteÊ), mÀrmint a Worcester szÂ¢. Az al-
kalmank¢nt ezzel is ÁzesÁtett Bloody Mary szÂ-
cikk¢ben (56. o.) kicsit helyesebb Worcester-
shire vÀltozatban szerepel (a -shire-t bÀtran el
lehetett volna hagyni), itt viszont a szint¢n
emlÁtett Tabasco-szÂszt is illett volna nagybe-
tüvel Árni (mind a Worcester, mind a Tabasco
mÀrkan¢v, rÀadÀsul mindkettû helyn¢vrûl
kapta nev¢t). A tabasco ÁrÀsmÂdbÂl is valÂszÁ-
nüsÁthetû a n¢met forrÀs: a n¢metben ugyan-
is a k´zneveket is ÀltalÀban nagybetüvel ÁrjÀk,
az adaptÀlÂ szeg¢ny pedig igazÀn nem tud-
hatta, hogy tulajdonn¢v-e vagy k´zn¢v.

Az adaptÀciÂk szÀmÀra k¡l´n´s neh¢zs¢-
get okoz a k´znyelvben is nehezen definiÀl-
hatÂ dolgoknak lexikonszerü megjelenÁt¢se.
Ezek a szÂcikkek ÀltalÀban a GASZTRONñMIAI
LEXIKON-ban is bizonytalanok, p¢ldÀul hab
(185. o.), kocsonya (239. o.), morzsa (295. o.),
ostya (319. o.), szelet (408. o.), tulajdonk¢ppen
hiÀnyzik az ÀtfogÂ pecsenye szÂcikk is (334. o.),
egy¢rtelmüen hiÀnyoznak p¢ldÀul l¢, omlett,
ûzgerinc.

N¢hÀny szÂcikk r´gt´nz´tt mÂdosÁtÀsa
vagy pÂtlÀsa ilyesvalami lehetne:

hab: 1. aprÂ bubor¢kokbÂl ÀllÂ, laza szer-
kezetü anyag, ÀltalÀban foly¢kony anyagok
felver¢s¢vel, illetve k´zben seg¢danyagok
adagolÀsÀval k¢szÁtik. T́ ltel¢kek ÁzesÁt¢s¢re,
lazÁtÀsÀra, s¡tem¢nyek dÁszÁt¢s¢re stb. hasz-
nÀljÀk. Ilyenek: tejszÁn~ , tojÀsfeh¢rje~  stb.

2. mousse (francia): szitÀn Àtt´rt, vajjal ki-
kevert, tejszÁnhabbal lazÁtott, füszeres, aszpi-
kos hidegkonyhai k¢szÁtm¢ny (pl. libamÀj~ ,
hal~ , sonka~  stb.).

3. chaudeau (francia), sodÂ, r¢giesen zsufa:
p¢ldÀul bor-, citrom-, tejsodÂ stb., amelyek
ÀltalÀban ¢ttermi meleg t¢sztÀkhoz k¢sz¡l-
nek. A cukrÀszatban vannak habszerü t¢sz-
tÀk, mint a baiser (francia) stb., melyek kiha-
bosÁtott anyagokbÂl k¢sz¡lnek. A zsufa a r¢gi
magyar konyha ismert levese volt, ami ha-
sonlÁtott a sodÂhoz.

ûzgerinc: 1. az ûz gerinchÃsa, melyet pÀ-
colnak, szalonnÀval tüzdelnek, füszereznek,
¢s s¡t¢s utÀn felszeletelve, k´rettel vagy mÀr-
tÀssal tÀlalnak.

2. cukrÀszatban ¢s konyhÀn egyarÀnt
hasznÀlt forma.

3. cukrÀszati term¢k, melyet ~  formÀban
felvert t¢sztÀbÂl s¡tnek, mandulakr¢mmel
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t´ltenek ¢s csokolÀd¢val vonnak be, mandu-
lÀval dÁszÁtenek.

pecsenye: 1. ÀltalÀban eg¢szben s¡lt hÃs,
pl. bÀrÀny~ , fÀcÀn~ , kacsa~ , liba~ , ma-
lac~ .

2. fûleg disznÂvÀgÀskor vagy →lacikonyhÀ-
kon frissen s¡lt sert¢shÃs.

3. a →men¡ben elfoglalt helye alapjÀn
→fû¢tel.

4. szÂ´sszet¢telekben egyr¢szt lehet ¢telek
fantÀzianeve, pl. aprÂ~ , laci~  (mÀs n¢ven
cigÀny~ ), zsivÀny~  (→rablÂhÃs); hÃsr¢sz, pl.
feh¢r~  ¢s fekete~  (→comb), →szüzpecsenye,
vese~  (→b¢lszÁn).

Ami a GASZTRONñMIAI LEXIKON r¢tes szÂ-
cikk¢t illeti (364. o.) nem domborÁtja ki kel-
lûk¢ppen az Ãgynevezett hÃzott r¢tes ¢s a tiroli
r¢tes k¡l´nbs¢g¢t. A hÃzott r¢tes magyar kony-
hai ¢s cukrÀszati k¡l´nlegess¢g. SÂs, ecetes
vÁzzel, gyÃrt t¢sztÀbÂl k¢sz¡l. Az asztal terÁ-
tûj¢n kihÃzzÀk, kinyÃjtjÀk hajszÀlv¢konyra,
majd megt´ltik diÂval, mÀkkal, gy¡m´lcsf¢-
l¢kkel, tÃrÂval stb., ¢s melegen tÀlaljÀk. SÂs
t´ltel¢kkel a hÃzott r¢tes hÃslevesbet¢tk¢nt
(p¢ldÀul t¡dûsr¢tes, mÀjr¢tes) vagy elû¢tel-
k¢nt (p¢ldÀul halas r¢tes, rÀkr¢tes, gombÀs
r¢tes) is szerepelhet. A hÃzott r¢tesek k´z¡l
emlÁt¢sre m¢ltÂ a (f´ldi)epres, ûszibarackos,
mandulÀs ¢s kapros-tÃrÂs vagy az ugyancsak
ide tartozÂ vargab¢les, valamint a k´zismert
gy¡m´lcs´s, tÃrÂs ¢s kÀposztÀs r¢tes. Tulaj-
donk¢ppen eg¢szen mÀs a tiroli r¢tes, ami haj-
togatott vajast¢sztÀbÂl k¢sz¡l, de t´ltel¢ke ha-
sonlÂ a hÃzott r¢tes¢hez. RÀadÀsul a GASZT-
RONñMIAI LEXIKON nem tartalmaz olyan
alapvetû szÂcikket sem, mint p¢ldÀul a r¢tes
fejlûd¢se szempontjÀbÂl d´ntû baklava (az
egy¢bk¢nt is gyenge Keleti ¢dess¢gek szÂcikk ä
232. o. ä sem emlÁti). A baklava t´r´k, g´r´g
¢s k´zel-keleti s¡tem¢ny. Harminc-negyven
r¢teg v¢kony t¢sztÀbÂl k¢sz¡l, diÂs (mandu-
lÀs, pisztÀciÀs stb.), m¢zes, füszeres t´ltel¢kkel
ä s ez szolgÀlt balkÀni k´zvetÁt¢ssel a magyar
r¢tes alapjÀul.

A magyar müvelûd¢st´rt¢netnek valÂban
nagy adÂssÀga a hazai gasztronÂmia t´rt¢-
net¢nek megÁrÀsa. Nagyon keveset tudni p¢l-
dÀul a hazai pezsgûgyÀrtÀs kezdeteirûl, de az
idevÀgÂ szÂcikkben (337. o.) megemlÁthett¢k
volna p¢ldÀul a p¢csi Littke csalÀdot, amely
a XIX. szÀzad k´zep¢tûl a II. vilÀghÀborÃig
foglalkozott pezsgûgyÀrtÀssal. A GASZTRONñ-

MIAI LEXIKON szerzûi igyekeztek felvenni a
legjelentûsebb hazai vend¢glûket, szakÀcso-
kat, vend¢glûs´ket, szakÁrÂkat stb., azonban
szÂcikkeik ÀltalÀban gyeng¢k, elsûsorban
cÁmszÂlistak¢nt hasznÀlhatÂk majd ig¢nye-
sebb hasonlÂ tÀrgyÃ mü megÁrÀsakor. (A szer-
zûk semmi jel¢t sem mutatjÀk p¢ldÀul, hogy
feldolgoztÀk volna a korai magyar szakÀcs-
k´nyv-irodalom ´sszefoglalÀsÀt, KovÀcs SÀn-
dor IvÀn k´nyv¢t.) A cÁmszÂlista is kellû Âva-
tossÀggal kezelendû, hiszen p¢ldÀul egy ilyen
terjedelmü lexikonba semmi nem indokolja
k¢t nyelv¢sz (!) ä Gombocz ZoltÀn (165ä166.
o.) ¢s ProhÀszka JÀnos (347. o.) ä felv¢tel¢t,
noha mindketten Ártak gasztronÂmiai tÀrgyÃ
szÂmagyarÀzatokat is. (RÀadÀsul a ProhÀszka
kezdetü valami ebben a k´nyvben a legna-
gyobb jÂindulattal sem minûsÁthetû szÂcikk-
nek.) Ugyanakkor m¢ltÀnytalan lenne elhall-
gatni, hogy a lexikonban legalÀbbis a magyar
gasztronÂmiat´rt¢net tÀrgyÀban van n¢hÀny
t´m´r szÂcikk, ami forrÀs¢rt¢kü. A siker¡l-
tebb ànemzetk´ziÊ tÀrgyÃ szÂcikkek k´z¢ tar-
tozik p¢ldÀul az Angolos s¡t¢s, s hasonlÂk¢p-
pen ¡gyes ÀbrÀk mutatnak be k¡l´nb´zû tÀ-
lalÂ felszerel¢seket. (A hÀzigalamb, kecskeb¢-
ka, muflon, r¢nszarvas Àbrak¢nt valÂ bemu-
tatÀsÀt viszont itt semmi sem indokolja.)

N¢prajzi szempontbÂl elk¢pesztû butasÀ-
gokat is tartalmaznak a GASZTRONñMIAI LE-
XIKON egyes nemzeti konyhÀkat ismertetû
szÂcikkei. Az egy¢bk¢nt is csapnivalÂ JapÀn
konyha (217. o.) szÂcikk¢ben p¢ldÀul ez Àll:
àEvûeszk´z´k hasznÀlata nem szokÀsos, helyette
lakkozott fapÀlcikÀkkal esznek.Ê (Ennek japÀn
megfelelûje valamely nyugati konyhÀrÂl:
àEvûeszk´z´k hasznÀlata nem szokÀsos, helyette
nikkelezett f¢mbûl k¢sz¡lt kanÀllal, k¢ssel, villÀval
esznek.Ê)

A jÂ lexikon k¢t fû er¢nye (a logika igaz-
sÀgelm¢leteinek tÁpusaihoz hasonlÂan) a ko-
herencia ¢s a korrespondencia, azazhogy be-
l¡lrûl hibÀtlan-e, ¢s megfelel-e a k¡lsû t¢-
nyeknek. A GASZTRONñMIAI LEXIKON szÀm-
talan korrespondenciahibÀjÀt megtet¢zve ko-
herenciahibÀkat is tartalmaz, Ágy p¢ldÀul
Ãgynevezett vakutalÂkat. P¢ldÀul van Varma:
→°getett agyaged¢ny utalÂ (463. o.), de ilyen
szÂcikk, sût agyaged¢ny sincs, rÀadÀsul a he-
lyesebb cser¢ped¢ny is hiÀnyzik. Ugyancsak
szerkesztûi gondatlansÀg magyarÀzhatja
olyasf¢le term¢szettudomÀnyi csoda szere-
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peltet¢s¢t, mint a ribizkegomba (365. o., k¢t-
szer is).

A S¹RLEXIKON a GASZTRONñMIAI LEXI-
KON-nÀl nagysÀgrendekkel ig¢nyesebben
megÁrt ¢s megszerkesztett munka, ami annÀl
is furcsÀbb, mivel a k¢t mü tÀrsszerzûi k´z¡l
kettû (SzabÂ Ernû ¢s Szigeti Andor) azonos,
s a GASZTRONñMIAI LEXIKON s´r tÀrgyban Árt
szÂcikkei sem kirÁvÂan szÁnvonalasak. (°rde-
kes p¢ldÀul az olyan, mÀr 1993-ban fosszÁ-
liÀnak szÀmÁtÂ term¢kek felv¢tele, mint Bu-
dapest s´r, G´cseji barna s´r, Kanizsa s´r, Kinizsi
s´r, MÀrciusi s´r, Rocky Cellar s´r.) A S¹RLEXI-
KON tulajdonk¢ppen nem lexikon, t´bb t¢-
mÀjÀt azonban lexikonszerüen tÀrgyalja, s
n¢vmutatÂja r¢v¢n enciklop¢diaszerüen is
hasznÀlhatÂ.

A S¹RLEXIKON alaposan feldolgozza a s´r-
gyÀrtÀs t´rt¢net¢t, s viszonylag r¢szletesen
szÂl a hazai s´ripar fejlûd¢s¢rûl is. A korai
s´rgyÀros csalÀdokrÂl (p¢ldÀul Frohner) vi-
szonylag keveset lehet tudni, a S¹RLEXIKON
kieg¢szÁt¢sek¢ppen (csak a Haggenmacher ä
106. o. ä ¢s a Dreher ä 145ä146. o. ä csalÀd-
rÂl van emlÁt¢s, a GASZTRONñMIAI LEXIKON
csak a Drehert ismeri, 111. o.) ¢rdemes azon-
ban megeml¢kezni lexikonszerüen hÀrom, a
XIX. szÀzad k´zep¢tûl a XX. szÀzad k´zep¢ig
a hazai s´ripart uralÂ csalÀdrÂl:

Aich: SchwechatbÂl (Ausztria, B¢cs elûvÀ-
rosa) MagyarorszÀgra telep¡lt, s´rgyÀrtÀssal
foglalkozÂ csalÀd; 1909-ben nemess¢get ka-
pott enyedi elûn¢vvel. ä ~  Ferenc, id. (1835.
Enyed puszta, Borsod vm.ä1903. december
23. Bp.): Az 1862-ben alakult kûbÀnyai àDre-
her AntalÊ serfûzde igazgatÂja. Az ¡zleti kap-
csolatokon kÁv¡l ¢desanyja, Dreher KlÀra r¢-
v¢n csalÀdi kapcsolatban Àllt a korszak mÀsik
s´rgyÀrtÂ dinasztiÀjÀval. ä ~  Ferenc, ifj.
(1863. mÀrcius 20. Schwechatä1911. novem-
ber 3. Bordighera, OlaszorszÀg): s´rgyÀrigaz-
gatÂ, Bp. k¢pviselû-test¡let¢nek tagja. Id. ~
Ferenc fia. A Magyar Serfûzûk OrszÀgos
Egyes¡let¢nek eln´ke, a Dreher Antal Ser-
fûzdei Rt. ¢s a Hazai Bank igazgatÂsÀgi tagja,
a GyÀriparosok OrszÀgos Sz´vets¢ge aleln´-
ke (1903). ä ~  Emma (1866. mÀrcius 13.
Bp.ä1954. oktÂber 5. Bp.): id. ~  Ferenc le-
Ànya, ifj. Haggenmacher Henrikkel k´t´tt
hÀzassÀga tovÀbb erûsÁtette a hazai s´rgyÀro-
sokhoz füzûdû csalÀdi kapcsolatokat.

Dreher: a XIX. szÀzad k´zep¢n Schwe-

chatbÂl betelep¡lt, s´rgyÀrtÀssal foglalkozÂ
nagyiparos vÀllalkozÂcsalÀd. ä id. ~  Antal
(1810. jÃnius 7. B¢csä1863. december 27.
Kleinschwechat bei Wien): osztrÀk serfûzû-
mester, nagyiparos. 1836-ban Àtvette apja
schwechati serfûzd¢j¢nek irÀnyÁtÀsÀt. T́ bb
kisebb kûbÀnyai serfûzd¢t megvÀsÀrolva,
1862-ben alapÁtotta meg a àDreher AntalÊ
s´rgyÀrat. Testv¢r¢nek, ~  KlÀrÀnak hÀzassÀ-
ga r¢v¢n csalÀdi kapcsolatba ker¡ltek a kor-
szak egy mÀsik s´rgyÀrtÂ csalÀdjÀval, az Aich-
hal. ä ifj. ~  Antal (1849. mÀrcius 21. Schwe-
chatä1921. augusztus 6. Schwechat): osztrÀk
s´rgyÀros, nagyipari vÀllalkozÂ, id. ~  Antal
fia, az osztrÀk Herrenhaus tagja, a Ferenc JÂ-
zsef-rend nagykeresztj¢nek tulajdonosa. A
Dreher Antal Serfûzd¢i Rt. eln´ke. 1903-ban
9000 hold f´ldbirtoka volt, mely egyben min-
tagazdasÀg, ¢s û volt a monarchia egyik leg-
nagyobb versenyistÀllÂjÀnak tulajdonosa. ä
~  Jenû (?ä1948. Bp.): ifj. ~  Antal fia, f´ld-
birtokos (10 946 hold), magyar kirÀlyi titkos
tanÀcsos (1936). A PMBK ¢s a Dreher Antal
Serfûzd¢i Rt. igazgatÂsÀgi tagja. Haggenma-
cher LujzÀval k´t´tt hÀzassÀga tovÀbb erûsÁ-
tette a hÀrom s´rgyÀrtÀssal foglalkozÂ csalÀd
sz´vets¢g¢t. 1933-ban a csalÀdi r¢szv¢nytÀr-
sasÀg DreheräHaggenmacher Elsû Magyar
R¢szv¢nyserfûzûde Rt. Ãj n¢ven fuzionÀlt a
vele szoros ¢rdekk´z´ss¢gben ÀllÂ Ifj. Hag-
genmacher KûbÀnyai ¢s Budafoki S´rgyÀrak
r¢szv¢nytÀrsasÀggal, ¢s egyidejüleg az Elsû
Magyar R¢szv¢nyserfûzd¢t ¢s a DreheräHag-
genmacher Textilmüvek r¢szv¢nytÀrsasÀgot
is magÀba olvasztotta.

Haggenmacher: a XIX. szÀzad k´zep¢n
SvÀjcbÂl (Winterthur) Bp.-re szÀrmazott pro-
testÀns nagyiparos csalÀd. ä ~  Henrik, id.
(1827. jÃnius 15. Winterthurä1917. jÃnius 6.
Bp.): gûzmalom-tulajdonos ¢s s´rgyÀros.
PrÀgÀban kitanulta a molnÀrsÀgot, majd
1854-ben telep¡lt MagyarorszÀgra. 1856ä
1862 k´z´tt a ter¢zvÀrosi ¹rd´gmalom b¢r-
lûje volt, melyet û alakÁttatott Àt gûzmalom-
mÀ. 1862 utÀn t´bb gûzmalom tulajdonosa,
a Pesti MolnÀrok ¢s S¡tûk Gûzmalma Rt.
igazgatÂtagja volt. 1880-ban megvette a bu-
dafoki Frohner-f¢le s´rgyÀrat, melyet tizen-
k¢t gyermeke k´z¡l Henrik fia fejlesztett
nagyipari r¢szv¢nytÀrsasÀggÀ. ä ~  KÀroly
(1835. mÀrcius 13. Winterthurä1921. au-
gusztus 8. Bp.): ~  Henrik ´ccse, g¢p¢sz, ma-
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lomszakember. TalÀlmÀnyai k´z¡l vilÀgszerte
hasznÀlatos rÀzÂszitÀs daratisztÁtÂ g¢pe, vala-
mint a sÁkszita (1887). Az 1860-as ¢vek v¢g¢n
a Pesti Hengermalom Rt. fûmolnÀra, 1862ä
1865 k´z´tt az Elsû Pest-Budai Gûzmalmi Rt.
igazgatÂja, k¢sûbb eln´ke, t´bb malom igaz-
gatÂsÀgi tagja, a BethÀnia ÀrvahÀz alapÁtÂja
volt. Mügyüjtem¢ny¢t az Iparmüv¢szeti MÃ-
zeumnak adomÀnyozta. ¹ngyilkos lett. ä ~
Henrik, ifj. (1855. december 17. Bp.ä1917.
mÀjus 3. Bp.): s´rgyÀros, nagyipari vÀllalko-
zÂ, id. ~  Henrik fia. A z¡richi Politechnikum
elv¢gz¢se utÀn s´rgyÀrtÀssal kezdett foglal-
kozni. 1880-ban alakult c¢ge 1907-ben Hag-
genmacher KûbÀnyai ¢s Budafoki S´rgyÀrak
n¢ven r¢szv¢nytÀrsasÀggÀ alakult. Feles¢ge,
Aich Emma r¢v¢n (´t gyermek¡k sz¡letett)
rokoni kapcsolatba ker¡lt a korszak mÀsik
s´rgyÀrtÂ dinasztiÀjÀval. Egyik hÃgÀnak Dre-
her Jenûvel (?ä1948. Bp.) k´t´tt hÀzassÀga
pedig tovÀbb erûsÁtette a hÀrom s´rgyÀrtÀssal
foglalkozÂ csalÀd sz´vets¢g¢t. ä ~  Henrik
(1898. februÀr 27. Bp.ä1972. oktÂber 7.
Br¡sszel): s´rgyÀros, nagyipari vÀllalkozÂ. A
Szemere utcai reÀlgimnÀzium elv¢gz¢se utÀn
egy bajororszÀgi s´ripari fûiskolÀn tanult,
majd bel¢pett a csalÀdi r¢szv¢nytÀrsasÀgba.
1933-ban az ¡zem DreheräHaggenmacher
Elsû Magyar R¢szv¢nyserfûzde Rt. Ãj n¢ven
fuzionÀlt a vele szoros ¢rdekk´z´ss¢gben Àl-
lÂ Dreher Antal Serfûzd¢i r¢szv¢nytÀrsasÀg-
gal, s egyidejüleg az Elsû Magyar R¢szv¢ny-
serfûzd¢t ¢s a DreheräHaggenmacher textil-
müvek r¢szv¢nytÀrsasÀgot is magÀba olvasz-

totta. 1944-ben a n¢met megszÀllÀsig a
GYOSZ eln´ke, a felsûhÀz tagja volt. 1948-
ban kivÀndorolt Belgiumba.

HÀgi s´r´zûk: eredetileg a Haggenmacher
s´rgyÀr, illetve a DreheräHaggenmacher El-
sû Magyar R¢szv¢nyserfûzde Rt. Àltal l¢tesÁ-
tett ¢s vezetett ¡zletek Budapesten (VII.,
HuszÀr u. 7.), Miskolcon, Szegeden ¢s Sz¢-
kesfeh¢rvÀron.

S¹RLEXIKON-unk tehÀt immÀr van, s egy
ÀtfogÂ GASZTRONñMIAI LEXIKON fel¢ is meg-
tett¡k az elsû, nagyon is botladozÂ l¢p¢seket.
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