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BEKÖSZÖNTŐ.

Az ipar fejlettségének fokmérője: irodaiméi. M i
nél gazdagabb valamely ipar irodalma, annál maga
sabb fokon áll az illető ipar.

A  mi iparunk irodalma, hála Istennek — e 
tekintetben kívánni valót nem igen hagy maga után. 
Csakhogy ipari szakmunkáink legtöbbje idegen nyel
ven látott napvilágot. Ennek egyszerű magyarázata 
az, hogy többnyire idegen nemzetiségű kartársaink 
foglalkoztak iparunkkal a gyakorlati ismeretek elsa
játítása mellett, tudományos szempontból is.

Vállalatunk aranyhíd kíván lenni hazai ipari 
szakirodalmunk gazdagításához és a külföldi ese
mények átjuttatásához.

Evégből, amennyire terünk engedi, részletesen 
közöljük mindazon nevezetesebb és feljegyzésre 
méltó eseményeket, amelyek a külföldi szállodai, 
vendéglői és kávéházi iparban iparunk színvonalának 
érdekében történtek. Ipari újításokat, találmányokat 
és vívmányokat stb. hűségesen leközöljük, hogy 
ezekből a megszívlelendőket és hasznosakat kartár
saink hazai iparunkban értékesítsék.

Összekötőkapocs kívánunk lenni a hazai és kül
földi ipari kartársaink között, hogy szükség esetén 
egymásra találjanak. Természetes, hogy ápolói és 
fejlesztői óhajtunk lenni hazai szállodás-, vendéglős- 
és kávésiparunknak, kiváló figyelmet fordítunk köz
leményeinkre, hogy azok kartársaink szakismeretei
nek gazdagítására szolgáljanak.

Jogi tanácsadói és elhelyezői leszünk kartár
sainknak. Bizalommal fordulhatnak hozzánk jogi ese
teikben és legyenek meggyőződve, hogy mindig a

Budapest, 1024 január 24.

legmegfelelőbb tanáccsal szolgál jogi belső munka
társunk. Lapunk állásközvetítési rovatát díjtalanul 
bocsátjuk úgy a t. munkaadók, valamint alkalmazot
taink rendelkezésére.

íme megadjuk az alkalmat és annak lehetőségét, 
hogy rég nélkülözött és oly hőn óhajtott szálloda-, 
vendéglő- és kávésipari eseményeket figyelemmel 
kisérő szaklapot adjunk t. kartársainknak. Önökön 
múlik most, hogy ezen, iparunkra hasznos törekvé
sünk hajótörést ne szenvedjen.

Mindez természetesen áldozattal jár.
Ha figyelembe vesszük lapunk fényes és díszes 

kiállítását, amely minden kartárs asztalának díszére 
válik és tartalmának gazdagságát, úgy a hozandó 
anyagi áldozat nagynak éppen nem mondható.

Bízva t. kartársainknak iparunk iránti őszinte 
szeretetében, reméljük, hogy vállalatunkat szives jó
indulatukkal és anyagilag támogatni méltóztatnak. 
Hogy az adott programmot és a jelzett célt sikerülni 
fog elérnünk, biztosíték belmunkatórsaink illusztris 
tábora, akik között tisztelhetjük dr. W a l t e r  Gyula 
püspök urat, Keszey Vince, Gundel Károly, Fren- 
reisz István, Kommer Ferenc, Marencich Ottó, dr. 
Walter Károly, Malosik Ferenc, Németh Aladár (Deb
recen), Löhnert Mátyás, Patat Lajos, Dittmayer An
dor stb. urakat, akik eddig iparunkban kifejtett mun
kásságuk által maradandó nevet vívtak ki maguknak.

Azon kérelemmel bocsájtjuk lapunk első számát 
útjára, fogadják azt azzal a szeretettel, mint amily 
őszinte és igaz szeretetből iparunk iránt, vállalkoztunk 
a munkára.

W A L T E R  K Á R O L Y
felelős szerkesztő

Kartársi tisztelettel

M ARENCICH  O TTÓ
a Нипрйпа Nafrysz/illoda és Dimapa/oía 

vozerifra ztfa (ója.

Dr. KRITSFAL ÜSSY ISTVÁ N
társszerkesztő



2 SZÁLLODA- HS VENDÉGLŐI PARI
................................................................................................................................................................................. .................... ............. ....... un

Uj szállodák Amerikában
Az amerikai élet és társadalmi viszonyok hom

lokegyenesen ellentétesek az Európában megszokott 
és természetesnek tartott életkörülményekkel. Az 
életviszonyok, társadalmi szokások, kereseti alkalmak, 
az emberek gondolkodása — egész karaktere any- 
nyira más, hogy — bár sokat hallottunk és olvastunk 
róla — mindig az újdonság érzetét támasztja ben
nünk. Ezt érezzük akkor is, ha olvassuk Ewald 
Kretschmar — berlini szálloda igazgatójának ameri
kai tanulmányújáról szóló beszámolóját.

Az Egyesült Államokat nem hiába nevezzük a 
technikai csodák hazájának, mert legmozgalmasabb 
városainak egyike —  New York, főleg azzal szédít 
el bennünket. Ez a hat millió lakosú város csak egy 
irányban, —  Long Island felé — terjeszkedhetik s 
részben ez adja magyarázatát annak, hogy a növe
kedő lakosság elhelyezésére hatalmas „felhőkarco
lókat“ építenek. A  város forgalmára már abból is 
megközelítő képet nyerhetünk, ha azt halljuk, hogy 
az átutazó idegenek száma félmillióra tehető. Am e
rikai városokban az emberek háztartást alig vezet
nek, ami egyben megmagyarázója annak is, hogy alig 
nyílik meg egy újonnan épült szálloda, máris tel
jesen el van foglalva, de egyben megérthetjük azt is, 
miért nyílik meg egyik mammut-szálloda a másik 
után. Az amerikai szállodaépítés arányaira és esé
lyeire világot vet az, hogy csak New Yorkban a múlt 
év november havában 12 óriási szálloda nyílt meg.

Az újonnan berendezett szállodák között külö
nösebb figyelemre tarthat igényt a 68. utcában épült 
„Flügelmann szálloda“ , amely csupa lakosztályok
ból áll, amik nappali, háló, fürdő és cselédszobákból 
tévődnek össze. Nem kisebb nevezetességű a Lexing
ton Avenueben emelkedő „Shelton szálloda“ 1200 
szobával. Elsőrangú luxus-szállodát építtetett a Ma
dison Avenueben az „United Hotel Comp.“ A  tár
saság 20 hatalmas szálloda tulajdonosa. Legújabb 
szállodája a „Roosevelt“ 22 emeletes épülettömb, 
TTOO szobával. A  szálloda a modern technika min
den vívmányával fel van szerelve. Hatalmas dísz-, 
olvasó- és zeneterme látványosságszámba megy. Kü
lönös nevezetessége a fényes Hall és a meseszerű 
tetőkert. Az építkezés és berendezés több mint 10 
millió dollárba került.

Nemcsak New Yorkban, de Amerika többi váro
saiban is a szállodai építkezés hatalmas fellendülé
sét tapasztalhatjuk. Philadelphiában a „Sylvania szál
lodát nemrég adták át a forgalomnak. A szálloda 
igazgatója J. C. Bormer, aki azelőtt a newyorki Ritz 
Carlton szálloda vezetője volt. —  A szállodameg* 
nyitó-ünnepségnek valóságos nevezetessége volt a 
kaliforniai Los Angeles város „Biltmore szálloda“

megnyitása. A  szálloda elnöke John Me. E. Bowan, 
akit e téren kiváló embernek ismernek s akit nem 
említenek másképpen, mint „szállodakirályí“  Igaz
gatója a társaság alelnöke, James Wood, aki szak
májában kiváló tekintély. A  Biltmore szálloda meg
nyitása hatalmas ünnepség keretében történt, amelyre 
hivatalos volt az Unió minden nagyszállodása. A  
meghívott newyorki szállodásokat 16 szalonkocsiból 
összeállított különvonat vitte Los Angeles városba. 
A  különvonat pazar kényelemmel volt berendezve, 
ebédlő-, háló-, olvasó-, társalgótermek, fürdőszobák, 
telefon, rádióállomás biztosította az utasok minden
féle kényelmét. Elképzelhető, hogy a hat napig tartó 
út minő kiadást jelentett, amelynek költségeit az új 
szálloda viselte. A  kocsikon megfelelő jelzőtáblák 
lógtak:

„Bowan- Wood New York- Los Angeles 
Special train“ .

Az ilymódulag egyáltalában szerénykeretűnek 
nem mondható kirándulásban 80 newyorki szállo
dás vett részt. Mac Bowan valódi amerikai ötletes
séggel mozdonyvezetőnek öltözve, maga vezette ki a 
különvonatot New York pályaudvaráról s csak ké
sőbb jelent meg vendégei között, —  mint utazó. A 
megnyitás napját fényes díszebéd tette emlékeze
tessé, amelynek étlapját a szálloda igazgatója nekünk 
is megküldötte. Az étlap külső oldalán a megnyitott 
szálloda fényképét, belső lapján Mc. Bowan és Wood 
arcképeit láthatjuk. A  megnyitó ebéd a következő 
földi jókból volt összeállítva:

SYlenu
Coupe o f  Fruits, Valencia 

Essence o f  Tomatoes, aux quenelles 
Paillettes

Celery Salted Almonds — Olives 
Cassolette o f  Crab Flakes. Epicurienne 

Noisette ot Spring Lamb, Favorite 
Asparagus Tips Maltaise 

Supreme o f  Chiken, Biltmore 
New Peas, Mentbe 
Potatoes Mireille 
Saladé Mignonne

Peach Hilda 

-Friandises

Coffee

Különös, hogy bár fenti étrend angol nyelvű, a nem for- 
dithato elnevezéseket franciául közli.
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A z étlap egyik részére a vendéget üdvözlő kö
szöntést nyomtatták, amely következőleg szól:

The Los Angeles fíiltmore. 1923.
Is another architectural accomplishment in mo

dern progress. We present it to you in its completed 
beauty. It marks a wide span from the wigwam days 
o f  the savage, the tent o f  the nomadic tribe, the 
log  cabin, the hall o f  the Saxon thane, the feudal 
castle, the grange, the manor house and villa. The 
house o f  each epoch forms a chapter in the worlds 
history. Each has been called into existence by the 
exigencies o f  the social period.

This is the latest o f  American Biltmores and 
the most modern and magnificent. We congratulate 
the architects who designed it, we give tribute to 
the brawn that built it and more than all, we pay 
compliment to the worth and entreprise o f  the men 
and women o f  Los Angeles who compelled it. We 
are with you to stay and we ask your co-operation.

Az angol köszöntés megközelítő kivonatban igy hangzik :

Los Angeles város Biltmore szállodája az újabb 
idők müépitészetének valóságos remeke. Ma bemu
tatjuk azt a maga teljes szépségében. A Biltmore 
szálloda útjelzője annak a hatalmas távolságnak, 
amelyet az építészet az amerikai vadindián wigwamja 
és a mai modern idők épülete között megtett. Elis
merés azoknak az építészeknek, akik azt megterem
tették, szerencsekivánat kisérje Los Angeles város 
lakosságát, ате/v a vállalatot diadalra futtatta.

& ír  e n d
Gyümöics-serleg Valencia média 

Paradicsom-kivonat apró gombóccá.
és szalma burgonyával 

Zeller — Sós mandula —  olaj-bogyó 
Rákollók Epicure-módra 

Fiatal bárány érmecskék. Favorité 
C sir ág fej máltai módra 

Csirke-szeletkék Biltmore módra 
Idei zöldborsó Menthe-mártással 

M i teil le burgonya 
Saláta Mignon módra

Barack Hilda módra 
Finom sütemény

I<á vé

A fenti étrend a túloldali eredeti angol menü magyar 
fordítósa.

Az amerikai szállodáknak szobaára eléggé vál
tozatos hullámzást mutat. Elsőrangú szállodában egy 
szoba naponkint 10— 14 dollárba kerül, másodrangú 
szállodában 5 dollártól feljebb.

A  szobák nagy kényelemmel vannak berendezve, 
minden szobának megvan a külön fürdőszobája s ál
landó melegvíz-szolgáltatása. Egyszerűbb szállodá
ban egy szoba — fürdőszoba nélkül —  4—5 dollárba 
kerül, amik még mindig elég kényelemmel vannak 
berendezve. Külvárosokban ugyanaz 3 dollárért kap
ható. Az amerikai szállodában az étterem-használat 
nem kötelező s azért tapasztalhatjuk azt, hogy egy 
nagy ház éttermében alig 2 0 0  ember étkezik, holott 
a vendégek száma 2 -3 0 0 0  ember. Az éttermekben 
az étlapok nem nyújtják a vendégnek azt a sokféle
séget, amit Európában tapasztalunk, viszont az ét
termek nyitva vannak a nap minden szakában.

Az amerikai szesztilalom törvénye rendkívül 
nagy kihatással volt az ottani vendéglős-iparra. Amely 
napon a törvény életbe lépett, a nagy szállodák 
szobaára 2 dollárral emelkedett. A vendég azonban,
— az életbelépett törvény dacára, bárminő italt 
kaphat, csak . . . természetesen drágábban! Egy üveg 
egyszerű pezsgő most 12 -75 dollárba kerül.

Amerikában nagy népszerűségnek örvend az 
úgynevezett „dollár dinner“ , amely bizony elég si
lány minőségű. Viszont, akinek megvan a maga hely
ismerete, egy dollárért egészen jóízű ebédet fogyaszt
hat el. Egy sandvich 60— 80 cent, amely mielőt- 
tünk nagy érték, de egy ilyen sandvich majdnem 
ebédnek elegendő. A  sandvichhez frissen sült ke
nyeret használnak, amelyet sonkával vagy sült hús
sal gazdagon borítanak be. Az úgynevezett „meleg 
sandvich" amerikai különlegesség. A  roostbeaf- 
sandvichet mély tálban szolgálják fel, amely a tá l
nak alsó részét egészen elborítja, az egészet húslével 
(gravy) öntik le, amit a kenyér magába szív, s így 
ebédnek is elég kiadós étel.

Mindebből tapasztalhatjuk, hogy ma Amerika 
joggal nevezhető a szállodai fejlődés hazájának. 
Élete, beosztása az európai számára sok érdekeset, 
újat és szokatlant nyújt, de amelynek egyike-másika 
bennünket is elmélkedésre, talán újításra is kész
tetheti . . .

Közismert tény, hogy az amerikai szállodában 
rendkívül nagy súlyt helyeznek a vendég ruháinak 
a tisztántartására. Ebben a vendéget szinte elkényez
tetik. Viszont vannak olyan dolgok is, amelyek az 
európai vendéget kellemetlenül lepik meg. így pél
dául az amerikai szállodában a vendég hiába teszi 
ki szobája előterébe piszkos cipőjét, —  másnap biz
tosan éppen olyan állapotban látja azokat viszont,
—  hacsak az ott sem ismeretlen élelmesség időköz
ben mindörökre el nem emelte . . .  A  vendég kény-
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télén n piszkos cipőit felhúzni, — hacsak nem végzi 
sajátkezüleg a tisztítást, ..  s ebben a piszkos cipő
ben kénytelen az előcsarnokba lemenni. Ott aztán 
leülhet egy kényelmes karosszékbe, míg cipőjét élel
mes és gyorskezű néger, görög vagy újonnan beván
dorolt olasz cipőtisztító igyekszik ragyogó állapotba 
visszavarázsolni, amiért természetesen külön díja
zás jár.

Míg Európában nemzetek és országok nyögik a 
háború okozta válságot, győző és legyőzött egyaránt 
a mai lehetetlen gazdasági viszonyok hínárja között 
vergődik, addig a győztes Amerika nyugodt öntudat
tal alapozza meg világgazdasági fölényét s fejleszti 
azokat az intézményeket, amelyeknek harmonikus 
összeműködése idővel biztosítani hivatott Európa 
feletti elsőségét. Erről a tudatos munkáról állandó 
hírt ad a tengerentúli sajtó —  s ebből a munkából a 
társadalom minden rétege kiveheti itt is az őt meg
illető részt. M. O.

rendszertől eltérve, a „Table a part"-rendszert a 
„Grand Carte"-rendszerrel sikeresen összekötve be

vezeti. Az új rendszer egyszerre meghódította London 

előkelő közönségét s ettől kezdve a Ritz név egyen
értékű volt az általános sikerrel és elismeréssel. Ritz 

Caesárt az a gondolat vezette, hogy a Savoy ven

dége mindent meg kell kapjon, ha annak árát meg
fizeti. Szervezőképessége új kiszolgáló-rendszert lé

tesített, új berendezési typust teremtett meg, amely 

még ma is közkedvéit s amely rendszerű szállodá

kat ma is az ő neve után nevezik el.
Ritz Caesárt személyesen ismertük s ismerősei

vel egyetemben nyugodtan állíthatjuk, hogy határo

zott megjelenésű, nagy tudású ember, tehetséges szer

vező volt, amelynél csupán udvariassága és szerény

sége volt nagyobb. Egyénisége mindenkire annyira 

magnetikusan hatott, hogy minden alantosa büsz

keséggel említi azt, hogy vezetése alatt dolgozott.

Ritz Caesar
A Ritz név ma már fogalommá vált szakmánk

ban, a róla elnevezett luxus-szállodák ma már ismer 
tek mindazok előtt, akik a szállodában kényelmet s 

megfelelő fényűzést óhajtanak feltalálni. Aki Ritz- 

vagy Carlton-szállodában szobát rendel, eleve tisztá
ban van azzal, hogy ott a legelőkelőbb közönséget 
fogja találni. London, Páris, Wien, Budapest, Mad
rid, New York, Buenos Aires etc. szállodái között 
mindenütt ott találunk egy Ritz-et.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy Ritz Caesár 
a szálloda szakma Napóleonja volt. Munkájának ered

ményeképpen megteremtett szálloda-typus hírnevét 

unokáink előtt is ismertté teszi.

Ritz Caesár pályáját, mint portásfiú 14 éves ko
rában kezdte meg Páris egyik kisebb szállodájában. 
Később főpincér lett, majd Monte Carloban, mint a 
Grand Hotel szálloda üzletvezetőjét, idővel, mint 

ügyvezető igazgatóját látjuk viszont. 36 éves korá

ban megismerkedett D'Oley-Carte, a londoni Savoy 
szálloda elnökével, aki meghívta a szálloda vezetői 
tisztségébe. Ritz Caesár az ajánlatot elfogadta s ez., 
időponttal kezd neve ismertté válni s hírneve foko
zatosan emelkedik. Ritz Caesár Monte Carlóból Lon
donba magával vitte Escofíiert, a szálloda híres 
konyhamesterét. Ettől kezdve a két név összeforrt.

Angliába érkezve első lépése volt az éttermek 
átszervezése, a rideg „Menü-" és „Table d'hote"-

Idegenforgalom
Az idegenforgalom nemzetgazdasági és politikai 

jelentősége oly nagy, hogy az — egy ország életbe
osztásának főtengelyét képezi. Elegendő, ha Svájc 
békebeli idegenforgalmára gondolunk, hogy ennek a 
kérdésnek jelentőségével azonnal tisztába jöjjünk. A  
világháború nemcsak megrendült gazdasági viszo
nyokat eredményezett, de megteremtett egy szeren
csétlen intézményt, az útlevélkényszert, — a hírhedt 
vízumot, amely az idegenforgalom legnagyobb 
gátlóakadálya. Meghajtunk annak igazsága előtt, 
hogy a háború alatt erre esetleg szükség volt, ezt 
talán megkövetelte az egyes országok biztonsága,
de ma a -.. még olyan lehetetlen — békekötés után
végre arra kellene eszmélni, hogy e rendszer nem
csak az idegenforgalom elsorvadására, de az ipar és 
kereskedelem megbénítására is vezet. Tudjuk, hogy 
főleg bürokrata államban létesített ilyen intézmény 
megszüntetése máról-holnapra nem történhetik meg, 
főleg, mert az alkalmazott hivatalnoki kar elhelye
zése kellemetlenséget és gondot okoz az államnak, 
de viszont e nehézség nem lehet ok arra, hogy a le
hetetlen állapot, a maga bizonytalanságában 
tovább fenntartassék. Az a zaklatás, vizsgálat, amely 
ma az utazó közönségre zúdul, nem olyan körül
mény, amely az utazási kedvet fokozná. Egy ország 
gazdasági életének, kulturfokának pedig az élénk ide
genforgalom a legbiztosabb fokmérője. Habár látjuk, 
hogy az idegenek beáramlását egyes országokba ma 
még nem nagyon kívánatosnak tekintik, mint pl. az
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Egyesült Államokban, ahol szigorú rendszabályok te
szik nehézzé a beutazást, mert a munkástömegek 
egészségtelen arányú felszaporodása a munkaalkal
mat csökkenti s egyben fokozza a társadalom pro
blémáit! Megértjük Németországot, Ausztriát és ha
zánkat is, ahol a jóvalutájú idegenek túlerős beözön- 
lése a nemzeti erő bizonyos kihasználását jelenti, 
de viszont gondolnunk kell arra, hogy az egészséges 
idegenforgalom a nemzeti vagyon megerősödését 
eredményezi. De ez a megerősödés lehetetlen, ha a 
megforduló idegent annyi adó, pótadó, luxusadó 
sújtja, amelyet nemcsak a szobaár, de még a szobá
ban lévő telefon, fűtés, a használt fürdő után is fizet. 
Ezekután ne csodálkozzunk, ha az idegenek el
maradnak, akik jó valutájukkal könnyen és jól élhet
nek bárhol. De ezenkivül megszűnik az az érté
kes idegenforgalom is, amely a kereskedőből, a fő- 
városban vásárló vidékiből és a megszálltterületi lakó
ból áll, ami reánk nézve nemzeti vagyon szaporodá
sát jelenti.

Ennek a tényezőnek meg nem értése ki nem 
fejezhető kárt, óriási anyagi veszteséget okoz, mert 
ne feledjük, hogy ez a tudatos külföldit más ország 
felé tereli. Megvan minden okunk arra, hogy minél 
előbb a szabad idegenforgalomra térjünk át, mert a 
valóban békeviszonyokra való visszatérés — a fejlő
dés törvénye folytán — ellenállhatatlan erővel fog 
érvényesülni és mielőtt másfelől más országok pél
dája is reá fog kényszeríteni. Ausztria és Csehország 
között például most megállapodás jött létre, amely a 
szabadforgalom visszaállítását célozza s Ausztria ma 
már minden lehetőt elkövet az idegenforgalom foko
zása érdekében.

Minálunk még ma is a régi, átkos „Pató Pál- 
systema" divatos. Nem vehetjük haszonnak ma már 
azt az adóquantumot, — amit az idegen megadóz
tatása jelent, azzal a kárral szemben, amit az idegen- 
forgalom csökkenése képvisel. Ne tévesszük meg ma
gunkat a nálunk annyit hangoztatott „folyton emel
kedő drágaság" megjegyzésével. A Wienben meg
tartott kongresszus kimutatta, hogy e folytonosan 
emelkedő drágaság dacára Berlin után Budapest a 
harmadik, Wien a negyedik helyet foglalja el olcsó
ság tekintetében. Páris és London áremelkedései — 
pedig győztes államok fővárosai — még mindig 100 
százalék, —  a szállodák árai koronákban értékelve, 
legalább 50 százalékkal drágábbak, mint minálunk! 
Wienben a koronaérték többé-kevésbé stabil voltá
nak dacára a szállodaárak folytonosan emelkednek, 
de ez érthető is, mert a szállodaipar árait mindig a 
külföldi vívmányok befolyásolták. A szállodai üzem 
felszerelésében a textilárút, üveg, porcellán stb. 
anyagot aranyparitásban és azon túl is kell besze
rezni, a szállítási díjtételek, a vám és az adók raja

folytonosan emelkedő, sokszor ugrásszerű tendenciát 
mutat s mégis minálunk az átlagár csupán a béke
beli ár alig 60 százalékát mutatja. Már ez a körül
mény is végzetesen érezteti hatását a nagyobb for
galmú szállodákban, vegyük most hozzá az idegen- 
forgalom ellanyhulását, — számadatokon nyugvó 
organikus bajjal állunk szemközt, amely esetleg egy 
értékes ipar pusztulását is jelentheti.

Rátereljük az illetékes körök figyelmét erre a 
rendkívül jelentős momentumra még a 12-ik órában. 
Elismerjük, a nemzet érdekében külföldön működő 
delegáltak munkájának teljes értékét és jóakaratát, 
de ne feledjük el, hogy az ország valódi megismeré
sében, a magyar nemzet belső értékeinek, kulturfölé- 
nyének megismerésében rendkívül nagy szerep ju
tott a mai napig béklyóba vert idegenforgalomnak is. 
Ha hazánkat a külföld előtt — a maga teljes érté
kében — megismertető törekvésünkben hatalmas 
léptekkel akarunk előre törtetni, ha a magyar nem
zeti törekvések az elszakított részek visszaszerzését 
komoly értelemben veszik, úgy fokozzuk az idegen
forgalmat, — ismertessük meg a magyar erényeket 
országunkat felkereső idegenekkel, de egyben dob
juk félre azokat az intézkedéseket, amelyek eddig 
mindenkit távol tartottak hazánktól, hacsak azt az 
elszenvedett zaklatásoknál magasabb érdekek nem 
parancsolják. Vegyük tekintetbe azt is, hogy a ma
gyar kulturfölény tudatának megteremtésében nem
csak a magyar tudománynak és művészetnek van 
nagy része, de hozzájárult ennek a meggyőződésnek 
kikristályosításához az európai kényelemmel beren
dezett szálloda és a magyaros vendégszeretet is.

intézkedést várunk e téren, mert ez ma nem
csak a szálloda- és vendéglőiparnak, hanem a nem
zet elsőrangú érdekének is szolgál és mert az ide
genforgalmat nemzetgazdasági és politikai szempon
tok is megkövetelik. q

Uzsorabiróság
A vendéglősipar, — amely a régmúltban a ma

gyaros vendégszeretet fényétől körülvéve európai 
hírnévnek örvendett, —  tekintélyében fokozatosan 
sűlyed lefelé . . . Sokszor elmélkedünk annak ko
moly okai felett. Távol áll tőlünk, mintha őszinte be
látással nem akarnék észrevenni azokat a hibákat, 
amelyek mibennünk rejlenek, de a régi tekintély 
eltűnésének a főokát a mai viszonyok — iparunkat 
igazságtalanul sújtó — beteges szigorkodása . . . 
A  szigorúság ellen kifogásunk nem lehet, főleg, ha 
az minden rendű és rangú visszaélést van hivatva 
meggátolni és ha a szigor ennek folytán csökkenti a 
bűnözések számát, emeli a tisztesség gazdag ön-



érzetét, fokozza a társadalom jólétét és az egyedek 
megelégedését. De mit szóljunk az olyan szigor
hoz, amelyik egyoldalú, amely egy irányban nagy- 
k épül eg' üldözi a kis hibát, — sokszor csak t é v e 
d é s t  elkövető embert, a másik oldalon futni hagyja 
azokat, akik embertársaik egész exisztenciáját teszik 
tönkre, a szabályok és rendelkezések gyöngesége 
vagy elégtelensége folytán.

Nem zárkózhatunk el annak a gondolatától, hogy 
itt igazságtalan intézkedésről van szó, amely a tör
vény szigorának s a társadalom megvédésére van 
teremtve, de tönkre tesz egy oly ipart, amely az ál
lamnak is nagy gazdasági tényezője.

Mit szóljunk ahhoz a sok meghurcoltatáshoz, 
amely bennünket az esetek túlnyomó számában ár
tatlanul ért? amely a vádlottak padjára állít sok olyan 
embert, akinek előélete makulátlan s akinek áldozat- 
készsége a társadalom részéről ismert és megbecsült... 
A  hiba és a visszaélés elnézését mi sem kivánjuk, 
a tisztességes felfogás ezzel nem azonosíthatja ma
gát, ámde a törvény szigora is megfontolhatná, hogy 
minő esetben mondhat Ítéletet, s hurcolhat meg ér
demes előéletű embereket. Ez a keserű kifakadás 
megokolt, főleg, ha halljuk az uzsorabíróság legújabb 
esetét. Egyik legtekintélyesebb és legnagyobb tiszte
letnek örvendő szaktársunk került az uzsorabíróság 
elé azért, mert az OKÁB által megállapított 560 К 
irányár helyett egy korsó 14 fokos sörért 570 koro
nát számított. Ma 10 koronáért a vádlottak pad
jára kerülni mégis furcsa . . . szinte humoros, amely 
nem egyeztethető össze az intézmény és a törvény 
komolyságával. Feljelentett kartársunk számítása, 
kalkulációjának tisztasága, bemutatott számlája 
mégis annyira meggyőző erővel hatott, hogy az 
ügyész a vád képviseletétől elállt, de kérdjük, mi tör
tént volna egy kisebb vendéglőssel, aki nem tudta 
volna kellő könyvkivonatokkal és kalkulációkkal iga
zolni helyes számítását és ártatlanságát . . . ilyen eset 
nagyon sok kartársunkat juttatott már a büntetett elő
életű emberek közé, ezeknek száma még sokkal na
gyobb volna, ha nem léteznének lelkes és önzetlen 
kartársaink, aminők Keszey Vince, Gundel Károly, 
Bandi József, Bandi Ferenc és még egynéhány 
nemes érző ember, akik minden egyes esetben 
odaadással, gazdag szakértelemmel igyekeznek eny
híteni a törvény szigorát, — az igaztalan be
állítás súlyát. A szállodai, vendéglős- és kávés
ipar ezért a legsürgősebben új megítélést, a törvény 
szellemének, a törvény komolyságának megfelelő 
intézkedést s elbírálást követel, ha nem akarják azt, 
hogy a törvény tiszteletébe, az ítéletek komolyságába 
vetett hit meginogjon bennünk! . . .

M. O.

Utazás az asztal körül
A  létfenntartás feltételeinek kérdése minden nép

nél, minden korban, minden égöv alatt mindig a köz- 
érdeklődés gyúpontjában állott. A  századok haladá
sával egyenes arányban növekedtek, fokozódtak az 
igények, amelyeket a nemzetek az életszükségletek 
kielégítése tekintetében a tápláló anyagok minősé
gére, változatosságára nézve támasztottak.

Évezredeken keresztül igen egyszerűek és egy
hangúak voltak az asztal örömei. A  Lucullusok fé
nyes és dúsgazdag lakmározásai a legnagyobb kivé
telek sorozatába tartoztak. A fő, mondhatni egyetlen 
táplálékot a hús- és halneműek képezték, amelye
ket a Nimródok fegyverei és a vizek pikkelyes, vir
gonc lakói nyújtottak.

Igen nagy változás következett be e téren a ha
talmas szellemű Nagy Károly uralkodása idején. Az 
a mély hatás, melyet a mezőgazdaság fejlesztésére, 
emelésére gyakorolt, visszatükröződött a tápszerek 
gazdagságán és sokféleségén is. Egymás után jelen
tek meg azon ízletes, ínyingerlő táplálékok, amelyek 
a növényvilág köréből kölcsönöztetnek.

Egyes élelmicikkek szinte forradalmat idéztek 
elő a táplálkozás csendes birodalmában! A  Pharaók 
országából származó kenyér nélkül ma alig tudnók 
a táplálkozást elképzelni. Pedig minő későn ismerték 
meg a halandók! A  hosszú vendégszereplés századai 
folyamán ízlelték meg a Nílus partjain Ábrahám iva
dékai. Tőlük kölcsönözték a görögök, majd a ró
maiak. Légióik terjesztették aztán használatát Euró
pában. Dicső őseink legnagyobb előszeretettel a buza- 
kenyér iránt viseltettek. Nagyon mostoha termésnek 
kellett lennie, ha — mint egy feljegyzés tanúsítja, — - 
„zabkenyéren nyögtek", amelyre nézve egy lantos 
keseregve mondja: „Eb eheti . . .  a szálkás zab
kenyeret". Voltak mindazonáltal idők és viszonyok, 
midőn kénytelenek voltak az árpa-, a kukorica-, a 
korpa-kenyérrel megbarátkozni. A  szerencsétlen há
ború, — fájdalom — visszahozta ismét ezeket a si
ralmas napokat!

Ami az étkezés idejét, beosztását illeti, mond
hatni, ahány ház volt, annyi szokás uralkodott. A 
XII. századtól kezdve a legtöbb helyütt kétszer, há
romszor, szórványosan négyszer is ültek az asztal
hoz naponkint. A tudomány — két étkezést ajánl. 
Egyes országokban hűen is követték e tanácsot, hogy 
alapos reményt táplálhassanak azon kilátások iránt, 
amelyekkel ezen étrend pontos megtartása kecseg
tet. Ismeretes két francia közmondás. Az egyik szerint 
kilenc évtizedre számíthat, aki ötkor kel, tízkor ebé
del, ötkor vacsorázik és kilenckor tér pihenőre.1)

*) Lever, a cinq, diner ä neuf,
Souper a cinq, coucher a neuf.
Fait vivre l’homme dix fois neuf.
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A  másik száz évet Ígér annak, aki hatkor kel, tízkor 
ebédel, hatkor vacsorázik és tízkor fekszik.2)

Előfordultak helyek, ahol a lakosságot harsona
szó figyelmeztette az étkezés idejére. A  városház tor
nyán jelentek meg a fúvóhangszerek és ünnepé
lyesen hívták fel a lakosságot a táplálkozásra, mint 
a müezzinek imára szólítják a mecsetek karcsú tor
nyairól Muhammed híveit. Az asztalokon gondosan 
fel voltak halmozva az ételek. Minden résztvevő szá
mára oda voltak téve a különböző anyagokból ké
szült tányérok. Nevezetesebb alkalmaknál nagyszerű 
díszítések pompáztak az asztalokon. Egy Württem
bergs herceg névnapján valóságos tavat rögtönözte- 
tett az asztalra, amelyben kacsák úszkáltak és halak 
ficánkoltak! Mesésen volt feldíszítve az asztal azon 
lakománál, amelyet a wesztfáliai békekötés (1648) 
után Nürnberg városa 1646-ben a visszatért küldöt
tek tiszteletére rendezett. Ha figyelmesebben meg
nézzük a terítést, mai fogalmaink szerint nagy hiányt 
veszünk észre. Nem látunk rendes evőeszközöket! 
Ezek igen későn jöttek divatba! Wagenseil tanúsága 
szerint a XVII. században még nem forgattak sem A l
bion fiai, sem Itália lakói villát. Kést és kanalat koráb
ban használtak. Rendszerint azonban csak a termé
szetadta étszerek, — az ujjak segítségét vették 
igénybe. Az étkezés előtt azértis az étteremben mind
nyájan alaposan megmosták kezeiket! Utána is!

A  pusztítás, amelyet a t. ősök az asztalnál végre
hajtottak, elismerést érdemel. Valóságos hősök vol
tak a táplálkozás méretei tekintetében. Nagyobb la
komáknál 80, QO, 100-féle étel is vonult az asz
talra! Nem egymásután ugyan, külön-külön felszol
gálva, hanem bizonyos elvek szerint csoportosítva, 
úgyhogy szorosan véve csak 8—10 tálalás történt! A 
vendégek válogathattak a konyhaművészet remekei
ben ízlésük, tetszésük szerint! Nem csoda, hogy az 
ételek ily áradata mellett hosszú időig tartott az ét
kezés. Megtörtént, hogy 10 órakor telepedtek az asz
talhoz és hat óra körül keltek fel! Nem nyugtalaní
totta őket a korona zürichi jegyzése, a börze hul
lámzása, a nemzetgyűlés viharos tanácskozása. 
Poincaré lehetetlen erőszakoskodása!

Nemcsak az ételek sokasága és változatossága 
szögezte őket az asztalhoz, hanem a jó étvágy és a 
szeretet is, amellyel az ízes falatok iránt viseltettek.

Rövid három századdal ezelőtt, 1620-ban, egy 
kánikulai napon, a kora délutáni órákban veritékezve 
és lihegve haladt az idegen egy Bakonyszerű erdő
ség árnyas sűrűségén keresztül. Váratlanul elsötéte
dett a táj. Távoli mennydörgés zúgó moraja reszket- 
tette meg a mozdulatlanul álló levegőt. Haragos vil-

2) Lever a six, diner ä dix,
Souper a six, coucher a dix,
Fait vivre l'homme dix fois dix.

lámok cikáztak. Nemsokára megnyíltak az ég csator
nái. Vízözöni zápor omlott a szomjas lombokra. A  
vándor megkettőztette lépteit. Csakhamar szemeibe 
ötlött „ A z  u t o l s ó  g a r a s", egy mininature „Du- 
napalota". Ott keresett menedéket.

Nem akarván céltalanul fecsérelni a drága időt, 
egy к i s ozsonnát kért. A  tűzrőlpattant csaplárosné 
sietve elégítette ki a s z e r é n y  gasztronomikus 
óhajait, amelyek nem nagyon szűk keretek között 
mozogtak.

Mint a dicső Mátyás király egy alkalommal Bécs- 
ben, elfogyasztott először hat darab kemény tojást. 
Folytatólag, — túltéve a királyon, — négy sült csir
két. Ugyanannyi rántott pisztrángot. Aztán igen te
kintélyes mennyiségű tésztát. Nem hagyhatván a 
halakat szárazon, felöntött a garatra 13 cinkotai icce 
borocskát!

Túlságosan el lévén jelenleg a t. detektivalakula- 
tok a Reviczky-utcai bombamerénylet, az épületes 
Ulain-ügy és más hasonló herostratusi tettek kibo
gozásával foglalva: nem akarom annak kiszimatolá- 
sával fárasztani, vájjon az aranylakodalmas főváros 
falai között újabban — igen helyesen, — meghono- 
sult „J ó  b a r á t o k  o z s o n n á i  n" bátor lenne-e 
valamelyik t. résztvevő a Vitellius étvágyával meg
áldott utassal felvenni a versenyt?! Azt azonban az 
ételárak megállapításának veritéksajtoló munkája 
alatt görnyedező bizottság némi tájékoztatása tekin
tetéből nem tartom elhallgathatónak, hogy a részle
tezett ozsonnáért, amely akkor „m e r e n d  a" néven 
neveztetett, vándorunk summa summarum 7, azaz: 
hét forint 57 krajcárokat fizetett!

Nemcsak a férfiak, hanem a nők, sőt a gyerme
kek is lelkesedéssel hódoltak az evés és ivás örö
meinek! Nem hiányoztak, akiknek hősködését e téren 
a sírfeliratok is megörökítették. Az augsburgi székes- 
egyházban van egy régi síremlék, amelyen e szavak 
olvashatók: „Evett, evett, evett. Túlzott táplálkozása 
következtében . . . halálozott el."3) Nem raktároztak 
azonban el tücsköt, bogarat! Nagyon megválogatták a 
szakácsművészet elismert bajnokait. Alaposan be kel
lett avatva lenniök a művészet titkaiba, ha arra pá
lyáztak, hogy valami tekintélyesebb ház konyháján 
vitézkedhessenek!

A sültek egészben kerültek az asztalra. Szelete
lésük a házi gazdák feladatát képezte, akik azt az 
asztalnál végezték. Ezt az ügyességet részint köny
vek tanulmányozásából, részint a gyakorlatból merí
tették. Bizonyos“ Pükler János 1595-ben Groditzból 
Olaszországba utazott, hogy a sültek felaprításának, 
tranchirozásának tudományát alaposabban sajátíthassa 
el! E szokás századokig fennmaradt. A  múlt század

3) „Est. Est. Est. Propter nimium est. . . . . .  mortuus 
est."
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utolsó tizedeiben még sok ház volt hazánkban is,, 
ahol a sültet egészben hozták az asztalra és a családfő 
szeletelte fel, osztotta szét.

Nem lévén még ismeretes az „alkoholellenes 
mozgalom" és nem létesülvén „mértékletességi egy
letek", a folyadékok is nagy keletnek örvendtek és 
tekintélyes fogyasztással dicsekedhettek. Nem cse
kély érdemeket szereztek e tekintetben Aesculap ta
nítványai. Versenyezve hirdették és tekintélyük egész 
súlyával szavatoltak azért, hogy az alkoholfogyasztás 
mezején előforduló kilengések megbecsülhetlen elő
nyére szolgálnak az aggályosán gondozott egész
ségnek!

A  tudományos fők és hivatásos egészségőrök ily 
bátorító nyilatkozatai, buzdító elméletei folytán ki 
ne hajtogatta volna készségesen az ezernemű nek
tárok kancsóit, ha abban a biztos reményben ringat
hatta magát, hogy erősíti a test és lélek összetartó 
fonalait és acélozza ellenállási képességét az átkos 
bacillusok veszedelmes hadaival szemben!

Avagy felróhatjuk-e t. őseinknek, hogy állan
dóan fokozódó elismerésüknek, melyet a hautvillersi 
bencés monostor hervadhatatlan érdemű pincemes
terének, Pérignon atyának 1695-ből való találmánya 
iránt éreztek, úgy adták tanujelét, hogy egyre gaz
dagabban fogyasztották azokat az ambrózi gyöngyö
ket, melyekkel ma — fájdalom, már elviselhetetlen 
áron — a Mumm, Heidsieck, Törley, Francois, Huber 
és Palugyay pincék ajándékoznak meg bennünket?

A  pusztítva előnyomuló hadseregeket nem rit
kán egyes várak tartóztatták fel. Ezek lábánál v é r
zettek el.

A  szeszesitalok mértéktelen élvezete által elő
idézett rombolás útjába is —  а XVII. század közepe 
táján, hazánkban a század végső tizedeiben, Bécs 
felszabadítása után — két hatalmas akadály gördült: 
az arábiai félszigeten virágzó kávé és a mennyei bi
rodalomból származó tea. Kezdetben, mint fény
űzési drágaságok csak az akkori Rotschildok és 
Rockfellerek szalonjaiban árasztották kellemesen in
gerlő, sajátos illatukat. Később azonban bámulatos 
térfoglalással dicsekedhettek.

Voltak ellenségei is. Lajos hesseni őrgróf 1767- 
ben súlyos büntetés terhe alatt tiltotta meg élvezetét. 
„Miután meggyőződtünk arról, —  mondja a rende
let —  hogy az idegen hazából jött növény, amelyet 
cukorral fűszereznek itallá, csak a nyelv beszélő ké
pességét fokozza és a test fenntartásához fölösleges, 
sőt árt az egészségnek, sok cukorfogyasztást von 
maga után és így sok pénz megy ki fejedelmi hatá
runkból idegen államok zsebébe és főzése sok fát 
igényel: azért tilos ennek az oktalan italnak a hasz
nálata. A  tilalom megszegése tiz tallér, vagy két heti 
börtön büntetésével fog sújtatni."

Erős reményt táplált a fejedelem aziránt, hogy 
a nyomós érvek tömegével körülsáncolt rendeleté
vel, mint egy varázsütésre le fogja az összes kávés 
néniket és bácsikat szerelni. Nem volt azonban kel
lőleg tájékoztatva a helyzet tényállásai felől. Rövid 
idő alatt korlátlan hatalmukba ejtették az „idegen 
hazából jött növények" a lelkeket.

Hódolásra ragadták az egész művelt világot. 
Rabláncaikra fűzték a legválasztékosabb nyalánksá
gokra vadító ínyenceket. O ly kedvenceivé küzdötték 
fel magukat a legkülönbözőbb társadalmi rétegeknek, 
hogy gondolatukkal ocsúdtak fel és szenderedtek el 
a halandók milliói.

Nagy elterjedtségük és osztatlan népszerűségük 
koszorúja azonban nem volt örökzöld levelekből 
fonva. Uralmuk fénye újabban —  legalább a porig 
alázott Hunnia tigrisi dühvei szétmarcangolt területén 
— észrevehetőig  elhomályosult.

A  siralmas viszonyok leküzdhetlen hatalma —  a 
nélkülözhetlen adalékokkal együtt —  az ármagasla
tok oly tetőpontjaira lendítette, hogy élvezetük m eg
szerzése fájóan szárnyalja túl a lehetőség határait.

F e l v i d é k i  G y .

A  magyar konyhaművészet
A  nemzeti újjáéledés korában, midőn végre hosz- 

szú századokig tartó letargiá jából ébredni kezd a 
magyar nemzet, amikor megcsonkított hazánk népe 
végre öntudatra ébredt, s imitt-amott az ipar, keres- . 
kedelem, a művészet egyik-másik ágában magya
ros motívumok, szittyaszellem a domináló, lehangol- 
tan kell tudomásul vennünk, hogy a konyhaművé
szet, a nemzeti életünkkel oly szorosan összefüggő, 
egykor oly híres és virágzó magyar konyha, nem tud 
feléledni, mert nem talál művelőjére.

Rákosi Viktor, kiváló írónk jelszavát: „m agya
rosan, magyarul és magyarán" vonatkoztassuk ét
keinkre is, mert a magyar konyha ama kapcsok 
egyike, mely fajunk összetartozóságát mélyítené, je l
képezhetné.

Minden kulturnemzet többé-kevésbé átvett az őt 
környező néptől, nemzettől egyet s mást. így a ma
gyar konyha is bővült a németekkel való érintkezés, 
a Habsburg-uralom, majd később a török hódoltság 
idejében, s hova-tovább a magyar konyhairodalom
története vaskos kötetekben jelenhetett volna meg, 
ha akad, aki ezzel a tárggyal behatóbban fogla l
kozva., óhajtotta volna gazdagítani irodalmunkat. 
Sajnos, nem akadt, aminek köszönhetjük, hogy hóna
pokig kutathatunk könyvtáraink pókhálós, molyette 
iratai, művei között, míg végre egy a konyhairoda
lomra vonatkozó, azt érdeklő, avagy éppenséggel 
abba sorozható műre akadunk. Inkább elszórva, mint
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a nemes gyémánt, találhatunk egykori főnemeseink 
udvarában élt íródeákok korrajzaiban, leírásaiban 
egy-két oldalt, melyből a bennünket érdeklő részt ki
hámozva, megismerhetjük az akkori kor étlapját.

A  legrégibb, a magyar konyháról írt, kéziratban 
lévő feljegyzés a XV. században Íratott: „Néhány jó 
magyar és cseh étel főzésének művészete" címen.

Hogy miképpen Íratott magyar és cseh ételek
től egy könyvben, annak magyarázata, hogy e kor
ban uralkodott a cseh Ulászló. (Dobzse László.)

A  második, ugyancsak kéziratban reánk maradt 
mű az erdélyi fejedelem udvari szakácskönyve, me
lyet a „Magyar Történeti Társulat" megbízásából a 
XIX. század végén Radvánszky Béla báró rendezett 
sajtó alá, már sokkal terjedelmesebb és tartalmasabb. 
Hogy e mű szerzője magyar szakács volt, kitűnik sza
vaiból: „mi magyar szakácsmesterek", „ezzel mi, ma
gyarok így élünk", stb. Több helyen hivatkozik neve
sebb elődeire. Megemlíti példának okáért Mihály 
mestert, Bebek György szakácsát, s Antal mestert, 
Perényi Gábor konyhamesterét. E könyv, mely k i
zárólag a magyar módon való főzést tanítja, gazdag 
tartalmánál, s kitűnő összeállításánál fogva, díszére 
válik bármely nemzet konyhairodalmának. A  régi 
magyar konyha képét teljes pompájában tárja elénk 
e könyv, s csodálkozni fog a mai kor Ínyence, ha 
megtudja, hogy e mű 850 különféle étel, főleg hús- 
eledelek készítésével foglalkozik. (56-féle húsételt 
sorol fel.) Levesről e könyv nem tesz említést, ami 
azt bizonyítja, hogy e kor magyarjai (e könyv kb. 
Báthory István erdélyi fejedelemsége idejében Íra
tott) nem éltek vele. Nyelvbúváraink segítségéhez 
kell folyamodnom, hogy a könyvben előforduló: 
Bianka, Bigoz, Bobolyka-saláta, Deszpotlé, Egáé, Ko- 
poztata, Kölödör, Labbó tejes-étek, Leány sárja, Ma
gyar balázs-lé, Makarónya (valószínűleg makaróni), 
Manca-balanka, Milikop, Plataisz, Raponca, Sálya 
Suffa, Tyikmony és Tyukmony (tojás) kifejezéseket 
értelmezzem. A  halak nevei manapság úgyszólván 
teljesen ismeretlenek, példának okáért orsófark, on, 
paducz, balyn, ökle, kilencszemű hal, platiaiz, kop- 
hal, posár, stb. S mily gazdagság fűszerekben! Leg
gyakrabban említett fűszerek: a só, bors, sáfrány, 
vörös- és fokhagyma, majoránna, kaporna, citrom, 
torma, köszméte, zsálya, rozmarin, gyömbér, fahéj, 
mazsola, petrezselyem, murok, köménymag, man
dula, pásztornák, szerecsendió, faolaj, méz, mályva, 
levendula, csoborka, galanya, mustár, ánizs, izsóp, 
ruta, méhfű, kakukfű, szegfű, szegfűbors és szegfű
szeg.

Külön említést érdemel, hogy míg a XV. század
ban a levek (sauceok) az étkekhez külön tálaltattak, 
addig e könyv írása idején (XVI. század) az étkek 
(hús- és tésztanemű egyaránt) lében tálaltattak.

E könyvet lapozgatva, észrevesszük, hogy elő
deink erősen fűszerezett, s nagyon zsíros étkeket 
élveztek. A  húsféléket hol nyárson, hol rostélyon sü
tötték, avagy főzték; ez utóbbi esetben ügyeltek arra, 
hogy túl ne fővessék. A  töltelékeknek számtalan faj
táját sorolja fel, melyeknek alkatrészei: kockára vá
gott kemény tojás fehérje és sárgája, ugyancsak koc
kára vágott szalonna, melybe a nyers tojás sárgáját 
keverték, petrezselyem és bors voltak.

Almatöltelékkel töltötték példának okáért a fiatal 
libát. A  mártások készítésében valóságos mesterek 
voltak, s bizony nagyon sok mártásuk vetekedik a 
mai francia konyha híres sauce-jaival. A  tészta- 
neműek pedig éppenséggel híressége volt a magyar 
konyhának, melyeket mézzel édesítettek. Ismertebb 
tészták voltak: a rétesek számtalan fajtája, bélés, tejes- 
étkek, torta, fánk, csöröge, kürtös, marcopán, man
dulás- és diós-tészták, pogácsa stb. A  tojásos bor
levesről (chadeau) „suffa" néven tesz említést. A  fő 
zelékekre nem sok gondot fordít a mű, amiből arra 
következtethetünk, hogy nem igen kerültek elődeink 
asztalára. Elkészítési módjuk, akárcsak Angliában 
napjainkban is, tiszta vízbeni fővés volt.

A z ezidőben szokásos lébenfőzést, a törököktől 
vette át a magyar konyha. Úgy a török konyha, mint 
azt megelőzőleg s követőleg más nemzeteik kony
háinak befolyása éreztette ugyan hatását, de a ma
gyar konyha minden írében annyira sajátságos, nem- 
zeties volt, hogy az átvett étkeket is a magyar íznek, 
zamatnak megfelelői eg módosította, alakította át.

Amennyiben nem érdektelen tudni, lerajzolom a 
XVI. százai tűzhelyét. A  konyhában szabad tűzhely 
volt, melyen alul s felül égett a tűz. Felül a húst és 
halakat főzték, sütötték, alul a kenyeret, kalács- 
neműeket. A  hatalmas lánggal égő felső tűz felett 
emelkedett ki a sütőnyárs egyik végénél megrögzítve, 
míg másik végét forgatták. A  tűz körül, vagy a tűzön 
a főzéshez használt fazekok állottak.

Minden leírásnál ékesebben beszél maga a mű, 
melynek egyes receptjét, étlapját az alábbiakban 
közlöm:

Tehénhús petrezselyemmel.

Számos étek az tehénhúsból az mint ide elöl 
megmondám, miképen tegyed fel, miképen abárol- 
jad meg. Ha csak petrezselyemmel1 akarod megfőzni, 
az-savát szépen és jó módjával add meg, arra bősé
gesen petrezselyem levelet vess; mert az annak az 
borsa, az sava penig az ézit meg ne haladja. A z urad
nak az szája ézihez szabjad az szádnak az ézit, hogy 
kedvét találjad. Hogy ha penig * fven vagy hatvan 
esztendős embert szolgálsz, annak az étkét ugyan vci- 
lóban megfőzzed; ha penig ifjabb embereket szolgálsz, 
annak az életéhez szabjad az eledelt is; mert az ifjab-
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baknak is gyönyörök is erősebb, miként az labok is 
gyorsabb. De soha sületlent, fővetlent fel ne adj, 
akármint kérje az urad.

Borjúnak az szegye töltve, tiszta borssal.
Az borjúnak az szegyét vedd ki egészen, az ké

sednek az bőrének az alját igazgassad meg, az hol 
az töltelék lészen, az tyikmonyat tedd fel, főzzed meg 
szépen, szűrd el az levét, öss vizet hideget reá és há
mozzad meg, tiszta aszatlon szalonnával, petrezse
lyem levéllel vágd össze, borsold meg, megsózzad az 
tölteléket, nyers tyikmonyát is tölts bele a mennyi 
elegendő lészen és úgy tölts az borjú húsnak az sze
gyében; ezt aztán czövekeld avagy varrjad be, hogy 
az töltelék ki ne fusson belőle, azt mosd ki szépen, 
osztán fonnyazd ki, hogy kifonnyasztod, abárold meg, 
csináld illendő fazékban, végy tehénhúst avagy abá- 
lást reá, ha az nincsen levében is megfőzheted, azt 
hogy megabálod, petrezselyem gyökeret, fokhagy
mát hányj reá egészen, szerecsendió virágot, petre
zselyem levelet, savát is megadjad, az mikor fel aka
rod adni, az előtt félórával megborsoljad, gyömbé- 
rezzed mikor felakarod adni, egészen adjad fel, a 
czőveket avagy czérnát kivonjad belőle, mikor fel
adod az tálban, három vagy négy szeltet is alája.

Bárányhús suffávai.

Az bárányt, ha elevenen kezedben adják, szé
pen tisztán megnyúzzad, az belit tisztán kivegyed és 
szép tiszta vízben vessed, hasogasd ki, hogy által 
ne verje az gonosz szaga; ha immár az húsának fő
zéséhez kezdesz, meglángoljad, felvágjad, az mint 
szokták az új bárányhúst felvágni, az tüdeje is közte 
legyen, mikor felteszed, sót vess reá s egy kis sza
lonnát is, mikor megabálod más hozzá illendő fazék
ban abáljad, hogy megfő, szűrj egy kis csuporkában 
az levében, eczetezd meg, kicsiny bort is tölts reá, 
ez az lév, mikor meghűl, verj tikmonyat reá az meny
nyire illik, azt erősen megtörjed egy habaró fával, 
szűrjed meg azt tiszta szitán, hogy az tikmony fe
jéri kárt ne tegyen az suffában, az levét mikor annak 
az ideje sáfrányozd, borsold, gyömbérezd meg, az 
suffát mennél magasban rakhatod és úgy erőlködjed 
feladni, mert az suffának az ő virágja, azért az vi
rágja alatt az éz is meglegyen.

Lúd répával.

Ennek is az első dolgaival, mint az többinek, 
úgy élj. Mikor az belit kiveszed, czövekeld meg, vond 
fel az nyársra minden aprólékostúl süsd meg. Az míg 
az lúd sül, addig az répát hámozd avagy vakarjad 
meg, koczka módon metéld meg. Hogy az lúd meg
sül, vond le az nyársrúl, vágd fel mint annak az mód-

gya, annak utána az metélt répával ereszd egy fazék
ban, végy tiszta tehénhúslevet reá, vagy abálláslevet, 
tedd az tűzhöz hadd főjjön, vess mézet reá, mikor az 
borsolásnak ideje, sáfrányozd, borsold meg'. Ezzel 

Így élj.

Csuka sóban, tormával.
Nyárban, mihelyt az eleven csukát az kezed

ben adják, ne várd azt, hogy magától meghaljon, ha
nem mindjárt felvágjad s jég közé rakjad; télben is 
az szerint, de ha akarod, télben jég nélkül is meg 
lehet. Mikor az ideje, az levét tegyed fel, ha jó erős 
eczeted vagyon, két annyi legyen az víz mint az eczet, 
az savát is mint annak az módja, megadjad. Mikor 
fel akarod ereszteni, tedd az tűzhöz, az levét, de hadd 
szinte felforrani, mikor szinte forróba lenne, akkor 
bocsásd reá az levet, s kékes leszen az leve. Minden
féle sóban főtt hallal így élj, holt halat sóban ne főzz, 
hanem ha az urad erőltet reá. Mikor fel akarod adni, 
az inassal az tormát, ha megreszeltetted vagy mo- 
sárban megtöretted, kis tálban tévén, eczetet tölts 
reá, az csuka mellett úgy add fel.

Harcsa zöld lével.
Az húsának tisztaságával, mint ezelőtt, úgy élj. 

Az levet igy csináld, borban fejér czipót hányj, meg 
is mézeljed, forrázd meg az tűznél, hogy az szitán 
általverhesd. Szivúl vöröshagyma szárat, petresely- 
met, torma levelet, tárkont, erősen törd összve, szűrd 
meg a szitán által borban. Az halat mosd ki az sóból, 
ereszd szépen az szűrt lében, borsóid, gyömbérezd, 
fahéjazd meg. Az zöldséget is bocsásd reá. Ez fű
szerszámokkal főzzed az harcsát. Ha asszú is, vala
mint akarod, megfőzheted.

Réteseknek, béleseknek nemei következnek
Ennek az rétesnek, bélesnek tésztáját így csi

náljad. Az szép tiszta búzából csinálj lisztet, az láng
ját vedd ki, igen gyakor szita által megszitáltasd, még 
ha lehet selyem szitát kerestess, ha egyik sem leszen, 
vászonból csináljon szitát. Ezzel csinálhatsz ezeknek 
való tészta lisztet. Ennek az meggyúrásához tiszta 
vizet melegíts, de igen hé ne legyen, csak annyira 
való melegsége legyen, mint az kezed eltűri. Ezt illen
dőképen megsózzad, vajat öss bele, tiszta asztalon az 
lisztet keményen nyomogasd ki, s az közepit vájd ki, 
töltsd oda aztán az meleg vizet az liszt közé. Abban 
üss három vagy négy tikmonyat, azt keverd el ke
zeddel, az kést vedd ki, mosdjál meg magad. Az 
kezeddel mind addig gyúrjad, míg az kezed alatt meg- 
ójószik az tészta, s gyakorta tenyereid megvajazzad, 
hogy az tészta reá ne ragadjon. Mikor immár eléggé 
gyúrtad volna, ha bélest akarsz belőle csinálni, tehát 
apránkint szakgasd, mint egy-egy tikmony. Az táb-



SZÁLLODA- ÉS VENDÉG LÖIP ARI SZEMLE U........................................................... ........................ .............................................. .

lát lisztezd meg, vékonyan rakd reája az tésztát, de 
távul rakd egymástól, hogy öszve ne ragadjon. Fe- 
lyül megkend, hogy meg ne cserepesedjék, mert kárt 
leszen az nyújtásában, ha megcserepesedik. Ennek 
az kenegetéséhez csinálj tik vagy lúd tollából nyolc 
vagy tiz szálból afféle eszközt, azzal kenegesd az tész
tát, ha tollat nem találnál, kecskerágó fából csinálj 
szentelőt neki.

Immár ez megnevezett tésztából béleseket csi
nálhatsz, különb különb réteseket, s mind rétes tor
tákat. Ezeket mint kell megtölteni, megtanálod az 
tortákban. Az bélesekhez öreg pinnetáid legyenek, 
levelestül s fedelestül, a kiben ezeket megsüthessed. 
Ha pinnetád nem leszen, olyan szépen nem sütheted 
meg.

Füge torta.
Az fügét megmossad, kiforrázzad, tiszta aszta

lon vágó késsel megvágjad, mint az szilvát. Ezt is 
úgy megfőzzed mézben, mint ide fel az almát, körí
véit, megyet. Két vagy három tikmonyat üss belé. 
Mikor mézben főzöd, reá vigyázz, hogy meg ne ég
jen, mert hamar megég; kitedd az tűztől, hogy meg
hűljön, az meddig fazokal meg akarod csinálni.

Tejfeles túrós étek.
Ha fejedelemnek, vagy úrnak akarod meg főzni, 

igy cselekdjél. Az igen szép lágy túrót, kit az nap, 
vagy az előtt csináltak, morsold egy szép tiszta ónas 
fazékban, mess szép kaprot reá aprón, büvön verj 
tikmonyat reá; ha csak egy kis tálra akarod megcsi
nálni, megéred őt tikmonnyal, azt törd erősen benne 
egy tiszta kalánnal, szűrd által az szitán, igen szép 
tejfelt reá, annyét, a mennyi elegendő. Vizet egy 
cseppet is ne tölts küziben, tedd szénre, s mindaddig 
kevergesd, míg fő s fel akarod adni. Az főzéséhez is 
úgy kezdj, hogy szintén az feladásra érkezzél el vele, 
mert ha főttön áll, megsűrüdik, nem leszen jó. Szelt is 
nem kell úgy az alá, mint az másféle alá, szép leve
sen add fel, mert ha párás leszen, nem olyan jó ézű, 
urad is nem haragszik reád.-

Ha olyan embernek főzöd, hogy elég tejfelt nem 
ad hozzá, vízzel hozzá, hogy ha lágy túrót ehhez nem 
kaphatsz, s az urad kívánja, az aszú túrót tisztétsd 
meg, s gyaluval gyaluitasd meg. Ezt az túrót főzd 
meg erősen, vedd ki, szűrd le az levét róla, verj tik
monyat reá, egy szűrd az tejfelt reá. Immár úgy élj 
vele, az mint ide elöl megmondtam.

*

Végezetül egynéhány étlapot mellékelek azon 
ételsorozatokból, melyek Thurzó Szaniszló gróf gal- 
góczi váróban fogyasztattak el 1603-ban, az ezidő- 
ben dívó gyakori lakmározások alkalmával. Mily sze
rények ez étlapok mellett a mai „Menu"-k.

Rendes ebéd.
1. Tehénhús tormával.
2. Kappan mézelt tésztával.
3. Leves, kenyérrel, kolbász.
4. Kecsege sóba.
5. Gyümölcsös lével Biber fark.
6. Indiai tik.
7. Borjúból tejbe.
8. Bárónytüdő tiszta borssal.
9. Bárányhús lemoniával.

10. Lúd tiszta borssal.
11. Borjúhús ispékkel.
12. Savanyó káposzta tehénhússal.
13. Lúd sütve.
14. Apró madár disznóhús pecsenyével.
15. Császár madár sütve.
16. Pástétom.
17. Ostya bélés
18. Apró pástétom.

Rendes vacsora.
1. Lúd rántott liszttel.
2. Kappan vagdalva.
3. Viza tiszta borssal.
4. Bórányhús eczettel, sólyával
5. Csik káposzta lévbe.
6. Borjú hús tiszta borssal.
7. Kecsege édes lével.
8. Kappan sütve.
9. Tehénhús pecsenye.

10. Karó répa tehén hússal.
11. Rántott hal vajba.
12. Lúd-czimer sütve.
13. Disznóhús pecsenye.
14. Tehénhús petrezselyemmel.
15. Fánk vajba.
16. Ostya bélés.
17. Szilva tortáta.
18. Nyúl fekete lével.

A  Radvánszky-féle szakácskönyv mellett nagyon 
érdekes Galgóczi Istvánnak 1622-ből ugyancsak 
kéziratban fennmaradt vaskos szakácskönyve, mely, 
minthogy pár évtizeddel később Íratott, nagyjában 
egyező tartalmú. Az étkek elkészítési módja úgyszól
ván ugyanaz, de az ételek sorozata jóval gazdagabb, 
változatosabb. Nem kevesebb, mint 2000 étel elkészí
tési módját tárja elénk e könyv. Többek között marha
húsból 50-féle, halakból 300 étellel ismerkedünk meg.

E műben, az* előbb említetthez hasonlóan, a kö
vetkező, ma már elavult kifejezéseket találjuk: kompár- 
saláta, fejér hérecs, pörlös szerdék, zeges laska, stb., 
stb. Avagy: tehénhús karbonátéval, pólyákéval, ber- 
bécshusok kutkusával, mi kőiével; sállyás pecsenyék
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(szárnyasok) cifra lével, hidralével, keresdilével, kol
duslével; disznóhusok botlével, pikádával; halak bo
rított lével, guttalével, kozáklével, lutheriével, sák- 
rászonnal, zolnai-lével; tésztafélék közül: kása, bélés, 
babafánk, bálmos, botsajt, disilber, domika, édes or
das, főkötős fánk, jungáta, lyukas kása, paláta, pila, 
piroska, sállyafánk, sós orda, spanyollév, süvegfánk, 
tálban főtt; böjti étkek közül: kiázott kása, lőnye, ma
gyaró, miskulanczia-saláta, olajos domika, szijjalt rák, 
szika, mind oly elnevezésű étkek, melyek egy-kettő 
kivételével, több évszázados múltra tekinthetnek visz- 
sza. Hova-tovább közeledve a XVIÍ. századhoz, majd 
még inkább a XVIII. századhoz, e kor szakácsirodalma 
már bőven ontja a szakácskönyveket, mit ékesen bi
zonyít ama történelmi tény, hogy Bercsényi Miklós 
gróf, a felkelő kuruc hadak fővezérének ungvári vá
rában a császári kamarai bizottság által történt össze- 
iratás alkalmával (1701) a hivatalos kimutatás 9 sza
kácskönyvről tesz említést. Nem érdektelen meg
tudni, hogy ez összeírás alkalmával az említett 9 sza
kácskönyvön kivül nagymennyiségű sáfrány, bors, 
fahéj, szerecsendió, mazsola, rizs, 12 köböl alma, 114 
mázsa kősó, 1 hordó borondra, 2 halmaz aszalt szilva, 
12 füstölt szalonna, 133 üveg befőtt, s egy érc-kávé
főzőgép vétettek leltárba.

E sok megjelent szakácskönyv, kézirat, melyek 
közül nem egy egész emberöltő alatt Íratott, úgylát
szik a pusztító hadjáratok, majd a török hódoltság 
idejében elkallódtak, s az említett 3 kéziraton kivül 
csupán Tótfalussi Kiss Miklós által 1689-ben Kolozs
várt nyomattatott „Szakácsmesterségnek könyvecs
kéje'' maradt reánk.

Egykorú feljegyzésekből tudjuk, hogy mily nagy 
becsben állottak egykoron szakácsmestereink. így 
példának okáért Zsigmond király nemesi rangra 
emelte Ereszt vény Ferenc szakácsot, ki címerébe, az 
akkori főnemesség kedvenc ételét, a halat választotta. 
Továbbá a Báthory István erdélyi fejedelem és len
gyel király által nemesi rangra emelt krasznai Für 
János szakács, címerébe az őzfejet választá.

A  XVII. és XVIII. századbéli magyarok étkezési 
módjáról, étkeinek elkészítési módjáról ennélfogva 
vajmi keveset tudhatunk, kizárólag az akkori korból 
reánk maradt iratok, levelek és naplók vetnek némi 
világot a magyar konyha fejlődésére, —  avagy mint 
később láthatjuk, —  hanyatlására.

Ezen kor iratai közt található adatok szerint, e kor 
magyarjainak asztala már nem oly pompás s nem 
roskadozik az ételek mennyiségétől. A z asztalra ab
roszt terítvén, cipót helyeztek, néhány tányért s ka
nalat tettek a főhelyre, s a terítés művelete el volt 
végezve, mert villát s kést mindenki magával hozott. 
Férfiak övükön, nők hosszú zsinóron. Marhahús 
sülve, főve, tormával, petrezselyemmel mártás nél

kül tokánynak és vetrecének készítve. Kedvenc éte
lek voltak a káposzta, olasz káposzta, tök, borsó, len
cse, árpakása murok. Ettek mustos pecsenyét, ami úgy 
készült, hogy szőlőszemeket főztek bele a húslébe. 
Borjú, bárány, disznó, malac, lúd és kacsasültek ka
szás, szegfüves, éles, édes, törött zöld, fekete, sajtié 
és zsuffa mártásokkal ettek. Különböző saláták és 
uborkák kedvelt cikkek voltak. A  gombát, spárgát és 
retket külön elkészítve tálalták. Nagyon sok tésztát 
borral készítettek. A  leves még mindig hiányzik az 
asztalról s inkább az osztrák sógor szomszédságában 
élő magyarjaink éltek vele. Ebédek és vacsorák sajt
tal s gyümölccsel végződtek.

Összegezve adatainkat, a legszembeötlőbb, hogy 
a mai konyha egyes ételnemeit, s főleg fűszereit a 
XV— XVIII. század konyhája úgyszólván teljesen nél
külözte. Ezek között elsősorban a levest; habár éte
leik lében tálaltattak, a tulajdonképpeni leves nem 
került asztalra. Mátyás király idejéből fennmaradt ira
tokban még említést tesznek levesről, mert fe ljegyez
tetett az igazságos király e mondása, hogy ő hármat 
nem szeret: a másodszor felforralt levest, a kiengesz
telt ellenséget és a szakállas asszonyt. Később azon
ban mind ritkábban fordul elő az ételsorban, majd 
véglegesen lekerül az étlapról.

Ugyancsak ritkán használják a paprikát. A  pap
rika hazája Keletindia. Számos fajtáját tenyésztik. 
Vannak cserje-fajok, évelő gyökérrel és egynyári gyö 
kérnek. Ez utóbbi fajta könnyebben akklimatizálódik, 
s a paprikának e fajtáját már a régi rómaiak is ismer
ték, mint gyógynövényt. Kr. e. 23-ban élt Pliniess 
nagy római természettudós „Silicjuastrum", „Piperitis" 
nevek alatt ajánlja evés utón, bajok orvoslására. Kr. 
utáni I. században élt anarasbusi Dioscorides, ki Clau
dius római császár hadseregében szolgált mint orvos. 
„Matéria medica" című művében piper indicum (in
diai bors) néven tesz róla említést.

A  XV. század orvosfűvészeti könyveiben álta
lánosságban „piper indicum" „calecutischer pfeffer", 
„siliquastrum Plinii", „spanyol bors" neveken szere
pel. A  paprika hivatalos bevonulása a fűszerpiacra, s 
véle egyidejűleg a konyhába valóságos forradalmat 
idézett elő, elannyira, hogy Gardica d'Orta paran
csára a paprika behozójót D 'Aveira hajóst, hivatalá
tól is megfosztották. Németországban megjelent or
vosi szakkönyvek indokolatlanul valóságos háborút 
indítottak ellene, azt méregnek, minden vese-, máj- 
s egyéb betegségek okozójának nevezték. Hazánkba 
a XVII. szazad végén került először a paprika és oly 
lohamosan hódított teret, hogy csakhamar „nemzeti 
fűszerünkké" vált.

Ismeretlen volt a XV— XVII. században a ká
poszta, de főleg a kukorica (tengeri) és a burgonya.

A  burgonya Amerikából való importálása után
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valószínűleg Burgundiából plántálódott át hazánkba; 
erre valll az elnevezése: „burgonya" (burgundi alma).

A  cukor egyes iratokban „nádméz", bár már a 
XVI. században ismerték, drága volta miatt, csak ki
rályi, fejedelmi és gazdag főnemeseink lakomáján 
fogyasztották. II. Lajos idejében 4 forint volt fontjá
nak óra.

A  XVIII. század első felében még virult a magyar 
konyha, lakomáknak, nagyúri dáridóknak e mozgal
mas korszakban se szeri, se száma. Az ételek elké
szítése nagyobbára megegyezik az előző századéval. 
A z étkezési idő Apor Péter feljegyzése szerint: ebéd: 
délelőtt 10 órakor, vacsora: esti 6 órakor. Érdekes, 
hogy a leves még mindig nem foglalta el a mai ét
kezésnél őt megillető helyét, sőt a feljegyzések sze
rint lebecsülték a „suppon"-t. Tea, csokoládé szintén 
nélkülözött cikkek voltak, amennyiben a nők regge
lire fahéjvizet, égett bort, avagy „reggeli italt" ittak, 
mit „acjuavitának" is neveztek. A  férfiak reggelire 
finom édes, csípős ürmös bort ittak, mert „nem vala 
olyan paszomántos gyomruk, mint az mostaniaknak". 
Lefekvés előtt gyakran éltek fűszeres italokkal, ne
vezetesen fűszeres bor, ürmös, zsályás bor, vigasz
taló étel-itallal s különösen a „hypokras"-nak neve
zett itallal, melyet veres borból, fahéj, cukor és gyöm 
bér hozzáadásával készítettek.

A  XVIII. század első negyede fordulópont a ma
gyar konyha történetében. A  nemzeti önállósági 
törekvéseknek utolsó s legdicsőbb vezére II. Rákóczi 
Ferenc, a majthényi síkon vívott szerencsétlen kime
netelű ütközet utón külföldre menekült, vezérei, gaz
dag főnemeseink, s nemeseink egyrésze elesett, más
része fogságba került s a szerencsés harmadik rész 
eleinte vérző szívvel látta a kuruc világ alkonyát, ké
sőbb ezek is a rangot, méltóságot, jövedelmet adó 
Bécs felé fordultak, s a Habsburg-ház szolgálatra- 
kész embereivé vedlettek. Levetették a sarkantyűs 
csizmát, prémes mentét, kócsagtollas kalapot, s fel
vették helyette az új divat diktálta „strimpflit", bu- 
gyogót és császárkabátot. Levetették bajuszukat, cse
rébe copf-parókát tettek fejükre. A  cím- és rangkór
ság ez első periódusában majd minden magyar vo
nás elosztrákosodott, s mi sem természetesebb, mint 
hogy a viruló magyar konyha is riválisára akadt az 
osztrák konyhában, mely csakhamar le is gyűrte.

S míg nagyuraink, főnemeseink, Bécsben kilin
cseltek stádiumért, címért, rangért, addig a köznemes
ség és a parasztság hű maradt régi múltjához, nem
zeti szokásaihoz, mert még remélt. S a remény fenn
tartotta benne a hitet, ösztökélte az összetartásra, a 
nemzeti szellem és életmód fenntartására és ápolá
sára. Bécsben sütkérező főnemeseinkkel ellentétben 
a nemzet zöme letiportatása és sanyargattatósá elle
nére megmaradt „magyarnak", megvédte nyelvét,

viseletét és házi élete szokásait úgy a dölyfös hata
lom durvaságai, mint a csúszó-mászó kígyó alatto
mosságai ellen. Nem meggondolatlan állításom ezek 
után, hogy ami magyaros vonás mai napig bennünk 
Magyarhonban van, minden jellegzetességünket, min
den sajátosságunkat e két osztálynak köszönhetjük, 
mely sziklaszilárdan állott a vész idejében, s nem tán
torította meg józan gondolkodását sem fényes Ígéret, 
sem drákói szigor.

Nemzeti eledellé válik ezidőben a káposzta, 
melyről egyes iratokban dicsőítő rímekre akadunk.

Például:
Első része ételünknek ama káposztás hús,
Ha szalonna nincsen benne, szivünk már nagyon bús.

avagy.
Oh, áldott káposzta, paradicsom hozta,
Áldott, aki kolbásszal foldozta.
Kedvenc eledel volt még a borspor, (pörkölt disz

nóhús ecettel, hagymával, borssal, kenyérhéjjal meg
pirítva), a „kaszás lév" (ecettel, borssal, tejföllel főtt 
füstölt disznó hús) és a gulyás hús, a mai gulyás őse, 
receptjéből egyedül a paprika hiányzik.

Ha a magyar konyhára vonatkozó, itt idézett 
munkákat behatóan vizsgáljuk, szomorú szívvel kell 
tapasztalnunk, hogy mily önálló, eredeti volt kony
hánk a múltban és sajnos, mily „nemzetközi" a jelen
ben. Pedig a régi magyar konyha magában egyesíté 
a mai francia konyha finom izét, raffinement-jét, s az 
angol konyha célszerűségét, pedig köztudomású, 
hogy e két konyha manapság az első helyet foglalja 
el a nemzetek konyhájában. A  magyar levesek, már
tások nagyon könnyen helyettesíthetnék a franciát, 
például: az éleslé (sauce piquante), a zöld lé (sauce 
verte), a fejér lé (sauce blanche), a kaszásle (fricassé), 
a borsprolé (sauce poivrade) stb. Ugyanígy a tölte
lékek is élénken emlékeztetnek a mai híres francia 
konyha termékeire. Példának okáért a magyar konyha 
tyúk tölteléke Ínyencekkel is elfeledtetné a csirke 
galantint. A szárnyasokat és halakat éppúgy nyárson 
sütötték, mint a mai francia konyha. Vajat gyakrab
ban használtak, mint manapság. A  szakszerűség mel
lett megtaláljuk őseink étkeinél a célszerűséget is. 
Például a főzelékek készítési módjában.

Ne keressük, hogy ki az oka nemzeti konyhánk 
elkorcsosodásának. Törekedjünk őseink konyháját a 
szükséghez képest, a mai kor ízlésének átalakítva át
venni és eképpen teremtsük meg és rekonstruáljuk n 
magyar konyhát.

Magyar nőkl Hozzátok esedezem, öltse magára 
családi tűzhelyetek magyar nagyasszonyaink, a ti 
elődeitek tűzhelyének jellegét és a m a g y a r  anya
földben termettekből m a g y a r  módon főzzetek 
m a g y a r  véreiteknek. Úgy legyen!

Dittmayer Andor,
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ami ma: a közélelmezés egyik fontos, igen fontos 
tényezőjévé.

Ezer és ezer ember és mindig több meg több 
van olyan, aki a vendéglőkben csak táplálkozást ke- 
rés és semmi mást.

A  folyton súlyosbodó megélhetési viszonyok, 
a cselédhiány, a magas bérek és más gazdasági ba
jok ma már nemcsak a háztartásnélküli, nőtlen em
bereket, hanem folyton növekedő számban a csa
ládokat is, különösen a gyermektelen házaspárokat 
a vendéglői élelmezésre kényszerítik.

Megszűnt a tarisznyával és három tepsi pogá
csával való utazgatások korszaka is és ma már a 
városok idegenforgalmának egyik legfontosabb kel
lékévé vált a jó szálló, vendéglő és a jó vendéglői

Az észszerű táplálkozás alapelvei
nek általános ismertetése (különös 
tekintettel a vendéglői konyhára)

i.

Ismertető közleményeim célja, a racionális, az 
észszerű táplálkozás módját a vendéglői élelmezésben 
meghonosítani. Rá fogok mutatni arra, hogy melyek 
az észszerű táplálkozás alapfeltételei; milyen egész
ségi és gazdasági előnyökkel jár annak kultiválása. 
Számos gyakorlati példával fogom bemutatni, hogy 
miként kell racionális étrendeket összeállítani és ki
számítani; mindenekelőtt azonban ki akarok térni 
arra, hogy tulajdonképpen miért is van mindezekre 
szükségünk.

Minden, ami a világon van, fejlődésnek az ered
ménye. Az emberi tudás éppen úgy, mint az emberi 
szervezet; „a százados tölgy éppen úgy, mint az egy
napos rovar“ . A  vendéglői ipar sem állott mindig a 
fejlődésnek azon a fokán, amelyen ma áll. Jól tud
juk mindannyian, hogy hazánkban az éttermek nem 
is olyan nagyon régi eredetűek.

Volt ugyan néhány híres korcsma, már a múlt 
század elején is Budapesten, de azok sem méreteik
ben, sem berendezésükben meg sem közelítették mai 
éttermeinket, bárha tulajdonképpen már azok is, egy 
bizonyos fejlődöttségnek az eredményei voltak.

Ősi állapotában a korcsma nem táplálkozásra 
szánt hely volt. Sőt a falvakban még ma sem az. A 
régi korcsma az összejövetelek, a szórakozások helye 
volt.

Cigányok, táncosok, komédiások, vándorszíné
szek, alkalmi költők, képet és figurát árusító tal'lián 
kereskedők mind-mind a korcsma helyiségeiben ad
tak egymásnak találkozót. Valamennyi múzsa első 
hajléka a korcsma pajtája volt.

A fejlődés során minden terjeszkedik, tagozó
dik, specializálódik.

Egyetlen magból terebélyes fa lesz ezernyi le
véllel. Azelőtt az egész orvosi tudomány egyetlen 
koponyában is elfért, ma már úgyszólván minden 
betegségnek külön specialistái vannak.

A falu kis várossá, a kis város nagy várossá 
fejlődött, a múzsák pedig, akik azelőtt egy pajtá
ban békességgel elfértek, elhagyták a korcsmát és' 
más hajlékot kerestek. Lett színház. Először egy, azu
tán ebből is többféle; lett zenepavillon, műcsarnok 
stb., ezek mellett cirkusz, orfeum, kabaré és mozi . . . 
sőt, még a komédiások is külön sátrakba költöztek, 
szóval, a nagyvárosi értelemben vett korcsma, — 
vagy ha tetszik, vendéglő — megszűnt a szórako
zások főhelyévé lenni és lassan-lassan átalakult azzá,

konyha.
Jó konyhának, — ugyebár, — azt a konyhát ne

vezzük, amelyből ízletesen elkészített ételek, tisztán 
és gusztusosán tálalva kerülnek ki. Jól táplált ember
nek pedig azt az embert mondjuk, aki azokból a jó 
ételekből jó sokat eszik és szép gömbölyűre meg
hízik. Helyes. Ezeket a definíciókat elfogadom én is, 
de mégis azzal a hozzáadással, hogy az emberek 
legnagyobb része nem tud különbséget tenni az 
előbbi értelemben vett j ó t á p l á l k o z á s  és  a z 
e g é s z s é g e s  t á p l á l k o z á s  k ö z ö t t .

Azt tudjuk, hogy a jóból a sok megárt, de itt 
rendszerint csak azokat az ártalmakat vesszük figye
lembe, melyek az elfogyasztott sok jó utón r ö g- 
t ö n mutatkoznak és egészen figyelmen kívül hagy
juk azokat az ártalmakat, melyek a helytelen táp
lálkozás következtében, szinte lopva fészkelik be ma
gukat szervezetünkbe és lassan, talán sokáig észre
vétlenül pusztítva, de idő előtt megölik azt.

Kétség sem férhet ahhoz az igazsághoz, hogy 
a helyes táplálkozás a jó egészségnek legfőbb, leg
fontosabb feltétele, az egészséges ember pedig csa
ládjának és nemzetének legnagyobb kincse.

Bizonyára sokan vannak, akiknek akaratereje, 
önfegyelmezettsége, de nemkülönben önmaga és 
övéi iránt való szeretete elég nagy ahhoz, hogy 
testének esztelen táplálkozásával nem fogja továbbra 
is szándékosan rongálni egészségét, ha megismeri a 
helyes táplálkozás módját és tudatára ébred annak 
is, hogy azt minden nagyobb önmegtartóztatás és ál
dozat nélkül gyakorolhatja.

Hogy azonban az ember ezt meg is tehesse, 
ahhoz nem annyira a racionális táplálkozás teóriájá
nak ismerete, mint inkább olyan helyek szüksége
sek, ahol az ember azt a teóriát a legemészthetőbb 
formában, gondosan összeállított menük és ízletes 
ételek alakjában találja meg.

Mór most csak az a kérdés, hogy miképpen kell

14
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helyesen és észszerűen táplálkoznunk és miképpen 
kell és lehet megteremteni a lehetőségét annak, hogy 
a vendéglői élelmezésre szorult ember észszerűen 
táplálkozhassék, — ha akar.

Ezer és ezer ételnemet ismerünk.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ebből is, amab

ból is megél az ember, anélkül, hogy ártalmára válnék. 
A  szegény ember olcsó ételekben, a gazdag ember 
drága ételekben keresi táplálékát és mindakettő ab
ban a meggyőződésben él, hogy a drága étel ízle- 
tesebb, táplálóbb és egészségesebb, mint az olcsó és 
mindakettő szentül hiszi, hogy minél több ételt tud 
gyomorrontás nélkül elfogyasztani, annál erősebb, 
annál egészségesebb lesz.

A  tudomány ezeket a tévhiteket már régen 
megdöntötte.

Nagynevű kémikusok, szociológusok, természet- 
tudományi és ismeretterjesztő társaságok, főképpen 
azonban orvosok és orvostanárok már évek óta ok
tatják a nagyközönséget arra, hogy az emberi szer
vezetnek milyen tápanyagból milyen mennyiségre 
van szüksége, hogy azt felépíthesse és egészségben 
fenntarthassa.

Ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk a vendéglői 
konyhát, mindenekelőtt nagy határozottsággal álla
píthatjuk meg azt az igazságot, hogy a közélelme
zésnek ez a fontos faktora még nem tudott hozzá
illeszkedni azokhoz az igazán szép és végtelenül fon
tos eredményekhez, melyeket az életbúvárok az ész
szerű és egészséges táplálkozás legfőbb feltételei
ként már régen hirdetnek.

Eddig sem az ételek elkészítői, sem az azok el- 
fogyasztói nem igen törődtek ezzel a kérdéssel, mi
vel azonban napról-napra szaporodik azoknak az em
bereknek a száma, akik testüket és egészségüket em
berhez méltóan, a helyes táplálkozás révén is kul- 
tiválni akarják, azért időszerű, hogy a vendéglői 
konyhákat vezetők és az abban működők is foglal
kozni kezdjenek e kérdés tanulmányozásával, nehogy 
készületlenül találjon bárkit is a közönségnek ez- 
irányű követelménye.

Az alapismeretek birtokában már könnyű lesz 
gyakorlatot szerezni és azután a kényesebb, szigorú 
figyelmet és pontosságot követelő diétetikus konyha 
elsajátítására is kitérni, amelynek keretében konyha- 
művészeinknek bőséges alkalma fog nyílni ember
társai jólétére és egészségük helyreállítására hatha
tósan közreműködni.

Innen-Onnan.
Szállodaotthon. A háború és az azt követő idő, 

a háztartási alkalmazott kérdését holtpontra juttatta. 
Nőtlen ember, gyermektelen házaspár magánháztar
tást nem vezetett, akinek volt, az szivesen felhagyott 
vele és inkább igyekezett szállodában elhelyezkedni, 
mert ott megfelelő berendezést és kiszolgálást lehe
tett találni. A mai idegenforgalom emelkedése foly
tán a szállodák nincsenek abban a kedvező hely
zetben, hogy szobát állandó tartózkodásra, hosszabb 
időre kiadhassanak. Ebben látjuk magyarázatát an
nak, hogy külföldön, — főleg Amerikában, — új szál
lodák nyílnak, amelyekben egész lakosztály áll az 
ilyen igényű ember, illetve család rendelkezésére! A 
példa követésre talál Európában is s Magyarorszá
gon is hézagpótló intézmény lehetne, mert az ilyen 
berendezés mellett a vendég megfelelő kényelmet s a 
penzió-rendszer bevezetésével teljes ellátást nyerheti

Szálloda-óriás. Mindezideig a szállodák nagy
sága tekintetében Amerika vezetett. Egv államban 
sem látjuk a technikai berendezésnek azt a tökéle
tességét, a szoba és lakosztályok minden igényt ki* 
elégítő kényelmességét, amit az amerikai szállodák 
nyújtanak. Egyelőre ezt az amerikai fölényt vesze
delem fenyegeti, mert amint az angol „Daily Mirror" 
újság írja, Londonban óriás méretű szállodát tervez
nek, mely arányaival túlszárnyalná az amerikai mám- 
muth-szállodákat. A szállodát „I. Lyons Со" társaság 
London legelőkelőbb városnegyedében - - a  Marble 
Arch-al szemben óhajtja felépíttetni s a tervezet sze
rint 2500 szoba szolgálná — teljesen modern beren
dezéssel — a vendégsereg kényelmét. Valóban ven
dégsereg a szó teljes és rideg értelmében, — mert a 
vendégek száma felér a szálloda személyzetével 
egyetemben hazánk kisebb városának lakosságával.

Jótékonyság. A  szegénység és nyomor minden 
időben rettentő, de szörnyűségét sohasem érezzük 
jobban, mint amikor az emberek milliója ünnepel. 
Ünnepel . . .  a szív megtelik a megelégedettség öröm
érzetével, ilyenkor a legszegényebb ember is igyek
szik az ünnepnapot — a szürke egyhangúságból ki
emelve, — szebbé tenni . . . Ezért azokra vár. a 
segítés nemes hivatása, akiknek a sors többet nyúj
tott . . .  Ez a társadalmi kiegyenlítődés legter
mészetesebb útja. Ezt követte a mi iparunk is s na
gyon sok szállodában a karácsonyi szent ünnepeket 
azzal tették valóban szentté, hogy iparunk szegényeit 
meleg ruhával s cipőkkel ajándékozták meg. A  példa 
nemes, — követésreméltó s kívánatos volna, hogy 
idővel oda fejlődne, amely a mi iparunkban legalább 
e napra kiküszöbölhetné a szegény és szükséget látó 
ember és család fogalmát.

Különfélék.
Szakismeret. Ezt a kifejezést annyiszor hallottuk 

említeni iparunkban, hogy ma már a legkisebb pic- 
coló-fiúban is tudattá emelkedett az a tény, hogy 
megfelelő szakismeret, szakképzettség nélkül ipa
runkban jelentős állást betölteni nem lehet. Sajnos, 
a laikus közönség egy része még ma sincsen tisztá
ban a vendéglős, száflodásipar jelentőségével és kö-
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vetelményeivel. Nagyon sokan még ma sem ismerik 
azokat a követelményeket, amelyek elé a nagyobb 
üzem még a szakembert is állítják. Magunk is isme
rünk olyan, — magukban értéket hívő —- embereket, 
akik egy nagyobb üzem vezetését nagyon könnyű fel
adatnak képzelik. Szerintük az egész nem egyéb, 
mint a szakács avagy szakácsnő, pincérsereg, általá
ban a megfelelő személyzet szigorú fegyelmezése. A 
napokban találkoztunk még ennél furcsább felfogás
sal isi . . . Egy ismerős úriember, — aki képzettsé
gét tekintve, iparunktól teljesen távol áll, — újságolta 
nekünk, hogy Karinthiában szállodát akar bérbevenni.
. . . Szerényen figyelmeztettük a szakismeret jelentő
ségére, amely nélkül szállodaüzemet ma fenn
tartani nem lehet. „Nem tesz semmit, — válaszolta 
— bár az ipart nem tanultam, de eleget utaztam s 
így van elegendő szakismeretem. A  háború alatt 
megfordultam Belgrad, Sofia és Konstantinápolyban, 
orosz fogságom ideje alatt megismertem Szibériát. 
Sokat láttam és tapasztaltam s ez föltétlenül ele
gendő . . ." Ha a mai amerikai szállodaipar csodás 
teljesítményeit, a mammut-szállók vezetésének ne
hézségeit olvassuk, amik iparunktól megkövetelt szak- 
képzettség és szakismeret legfényesebb bizonyítékai, 
a felfogás naivságán lehetne szomorkodni, ha nem 
volna annyira — komikus.

Élet Wienben. Még nem is olyan régen az oszt
rák főváros a megélhetés legszörnyűbb fogalmai 
közé tartozott. Meseszerű összegről hallottunk, amit 
az emberek egy napi ellátásért fizettek. Bennszülött 
bécsiek a nélkülözésről egész legendát terjesztettek, 
aminek megvolt a maga kétségbeejtően szomorú 
alapja. Ma már hatalmas léptekkel halad a konszoli
dáció útján s nyoma sincs annak az éhhalál-rémület- 
nek, amely az osztrák főváros lakosságának lelkét 
lenyűgözve tartotta. A  megváltozott viszonyokat hir
deti a francia követségen tartott ünnepélyes fogad
tatás étlapja

SYlenu
Tortue verte au Madére 

Supréme de Fogas Pioven^ale 
Blanc de Volatile Princesse 

Petits pois paysanne 
Soibet au Maraschino 

Cotelettes d'Agneau iiussarde 
Pommes á la vinnoise 

Perdreaux en Cocotte aux Truffes 
Saladé de laitue et de Célén 

Poires glacées Rotschild 
Mignardises 

Café

Utalok
Sherry. Caloroso 1862 

Chateau Clos d'ßstournel 1009  
C. H. Mumm Cordon rouge 1911 

Le Forestier extra 1914 
Porto Dows vintage 

Pommery et Greno 1912 
Liquers et Courvoisier 1888

A létező idegenforgalom Egyiptomban a pharnó- 
sirok feltárásának hírére rendkívül emelkedett. Az 
olyan közismertté vált Tut Enkh Amon pharaó sir fel
fedezése különösen Amerika és Angliából az ide

genek ezreit vonzza magához. Alexandria, Kairó, 
Assouan, Luxor szállodái kiváncsi idegenekkel 
tömve vannak. Az emberek millióit rabszolgasorban 
sanyargató pharaó hatalmának tetőpontján nem sej
tette, hogy évezredek múlva sírjának feltárása és fel
keresése a szállodaipar és forgalom föllendítője lesz.

Tájékoztató
A Budapesti szállodások és vendéglősök ipar

testületének hivatalos helyisége: IV., Kálvin-tér 2. sz. 
Elnöke: Keszey Vince.

Minden szállodás és vendéglős köteles az ipar- 
testület tagja lenni. Aki nem jelentkezik iparengedé
lyével az ipartestületnél bekebelezésre, az kihágást 
követ el, amiért is megbírságolják. Ugyancsak min
den alkalmazottat be kell jelenteni az ipartestület
nél, ha pedig az alkalmazott kilép, akkor ki kell jelen
teni az ipartestületnél. Minden alkalommal az alkal
mazott munkakönyvét is be kell mutatni, hogy az 
ipartestületben a bejelentést, valamint a kijelentést 
a munkakönyvben igazolhassák.

Az ipartestület elöljárósága minden hó 25-én 
rendes havi ülést tart.

Minden hó 5-én és 20-án tartja a békéltető
bizottság ülését, amelyen tárgyalja a beérkezett pa
naszokat. Ugyancsak minden hó 5-én és 20-án tartja 
az iparhatósági biztos elnöklete alatt a felszabadí
tásokat is.

Az orsz. nyugdíjegyesület hivatalos helyisége: 
IV., Muzeum-körut 35.

Lapunk jogügyi rovatvezetője: Dr. Walter Ká
roly, tE főügyész, ipari ügyekben hétköznap d. u. 
3 és 6 óra között ad felvilágosításokat és jogi taná
csokat, VI., Andrássy-út 29. sz. II. em. ügyvédi iro
dájában.

A Szálloda~  és Vendéglőipari Szemle
előfizetőinek berendezkedés és mindennemű kérdései
ben díjtalanul áll rendelkezésére. Jogi kérdésekben 
saját költségeinek felszámításával, felvilágosítást ad.
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nagy külföldi gyakorlattal, nyelvisme
retekkel, kitűnő bizonyítványokkal, jelenleg még állásban a 
írancia Riviérán, vezető állást keres Budapesten. Ajánlatok 
„Magyar honpolgár" jelige alatt e lap szerkesztőségéhez.

Gyakorlattal biró

konyhafőnökhelyettest és egy
S a U C i e r t  keres nagy étterem Budapesten. — Csak jó 
referenciákkal ellátott ajánlatokat veszünk figyelembe. Ajánla
tok és fizetési feltételek К. H. Budapest jelige alatt a lap szer
kesztőségéhez küldendők.
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