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I. É V E O L Y H M
9. FÜZET

A modern szálloda feladata
Az utazási kedv az emberiség legősibb és leg- 

természetesebb szokásai közé tartozik. Évszázadokkal 
előtte is feltalálható ez a vágy, pedig az akkori idők 
utazási nehézségei, a közlekedési eszközök gyarló 
volta s a nyomában támadó életveszély meglehetősen 
elvehette az akkori emberek utazási kedvét. A  mai 
idők modern utazási alkalmatosságai ezt teljesen ki
küszöbölik. Nagy távolság ma-holnap alig fog létezni, 
hiszen a gőzhajók és vasutak után az automobil és 
repülőgép megszüntetik a világrészek között levő 
távolságokat. A  régi — életveszéllyel és óriási fára
dalmakkal járó — utazás helyébe lépett a modern 
kereskedelem és szórakozástól hajtott utazási kedv. 
Ma már éppen a közlekedési eszközök és viszonyok 
tökéletes volta lehetővé teszi azt, hogy a legszegé
nyebb ember is utazhasson. Ez az utazási kedv és 
lehetőség teremtette meg azt a fejlődést, amely az 
egyszerű vendégfogadótól a modern kor minden igé
nyei szerint berendezett szállodához vezetett. Azt 
mondhatjuk, az utazási kedv fokozódása, az utazó 
emberek száma és a szállodák fejlődése egyenes 
arányt mutat. Mert tagadhatatlan, az utazó ember 
megtalálta a tökéletes közlekedési eszközben az uta
zást könnyűvé tevő feltételt, de ezek dacára fokoza
tosan kivánta az utazás fáradalmait feledtető ké
nyelmi berendezéseket főleg akkor, ha utazása után 
megpihent. Ez a kivánalom volt a szállodák tökélete
sedésének fő mozgató ereje. így tehát a szállodáknak 
hova-tovább mindig nagyobb feladat jutott osztály
részül, amelyet fokozatosan nagyobb törekvés és 
körültekintés mellett tudtak teljesíteni. Ebben a fej
lődésben a szállodák legfőbb feladata az volt, hogy az 
utazónak első sorban az otthont pótolják. Ezt a célt 
főleg a megfelelő kényelem és a barátságos jelleg 
megteremtésével tudták elérni. A megfelelő kényelem 
és otthonias jelleg megteremtése a legnehezebb fel
adatok elé állította a szállodákat, amelyek hova
tovább a modern kor lakóházaivá váltak. A kényelem
nek és otthonias jellegnek megteremtése már azért 
sem volt könnyű feladat, mert a különböző utazóknak 
utazási igényei és kényelmi kívánalmai is különfélék 
voltak. Ezeket kiegyenlíteni, illetve olyan alapot ta
lálni, amely a különféle igényeket egy érintkező pont
ban összehozza, nagyon nehéz, majdnem lehetetlen

feladatnak látszott. Amennyiben ezt a modern szálloda 
mégis el tudta érni, csak azáltal vált lehetővé, hogy 
előtérbe lépett a szállodának második feladata, annak 
n e v e l ő  ha t á s a .  Hiábavaló dolog bizonyítgatni 
ennek igaz voltát, csupán arra utalunk, hogy az ottho
nias kényelmet szerényebb keretekben feltaláló em
berre föltétlenül hatással van a finomabb környezet, 
előkelőbb berendezés. Szokásainak megnyilatkozását 
a jó környezet finomítja, fellépési módját határozott 
irányban tökéletessé, biztosabbá teszi. Finom szoká
sokat, tapintatos modort, előkelő fellépést feltüntető 
viszonyok oly hatások, amelyek alól senki sem von
hatja ki magát. Ebben a tekintetben a szállodának 
társadalmi jelentősége hova-tovább mindig nagyobb 
és nagyobb lesz. Mindezekből kitűnik, hogy a szállo
dák feladata a modern fejlődéssel lépést tart s jelen
tősége a megszokott otthon, a kívánatos kényelem 
nyújtásában elsőrangú. Nevelő ereje, az ember egyé
niségét befolyásoló hatása olyan, hogy jótékony 
hatását lépten-nyomon tapasztalhatjuk. E tekintetben 
iparunk jelentősége óriási s olyan tényező, amelynek 
értékelését s megbecsülését méltán elvárhatja a mai 
társadalomtól. MARENCICH OTTÓ.

Budapest idegenforgalmának 
emeléséről

Budapest idegenforgalmának emeléséről már 
évtizedek óta hallunk beszélni. Sok, igen sok ankétet 
hívtak már össze, melyeknek egyedüli tárgya utak és 
módok keresése volt. El kell ismerni, hogy a mai 
napig sokat tanácskoztak és sok tanácsot adtak, de 
az idegenforgalmat egy lépéssel sem vitték előbbre 
és ez csak nem akar felénk terelődni, bármint is 
kívánjuk.

Legerősebben az a nézet alakult ki, hogy Buda
pesten egy nagy játékbankot kell engedélyezni és 
már meg is van oldva a gordiusi csomó. Erős pártja 
van annak a csoportnak is, amely Budapestből fürdő
várost létesítve gondolja a megoldást megtalálni. 
Vannak viszont sokan, akik azt hiszik, hogy csak 
hirdetni kell a külföldön és már is özönlik a sok ide
gen Budapestre.
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A fent elsoroltak közül egyik sem fogja ezt a 
súlyos kérdést megoldani, de mindhárom elsőrangú 
segédeszköz a cél elérésére. Ezek előrebocsájtása 
után szerény, de hosszú évek tapasztalataira támasz- 
kodó nézetemet szeretném közölni azokkal, akiket ez 
a nemzetgazdaságilag igen fontos ügy érdekel és vele 
állandóan foglalkoznak is.

Nézetem szerint idegenforgalmunk legnagyobb 
akadálya földrajzi fekvésünk. Gyönyörű fővárosunk 
elsőrangú vasúti gócpont, Kelet nagy vasútvonalai 
szelik át, Európa legnagyobb vizének két partján 
épült fel, természeti gazdagságokban bővelkedik és 
mégis alig kivan valaki idejönni, holott jól1 tudom, 
hogy a Budapest szépségeit meg sem közelítő he
lyeket tömegesen keresik fel az idegenek.

Már a béke éveiben tapasztaltam, hogy az idegen 
hozzánk csak kirándulás címén jön le, nem hozva 
egyebet, mint könnyű podgyászt és ez mindent meg 
is magyaráz.

Innen nincs tovább, innen csak visszafelé érde
mes menni. Ez tehát a legnagyobb baj. Mi vagyunk 
a kapu nyugat felé. A kapun kívül kelet felé egyet
len város sincs, amelyet érdemes lenne felkeresni.

Ez a helyzet idővel, évtizedek múltán javulni 
fog. Sajnos, a javulás folyamata nem a mi kezünk
ben van, nem rajtunk múlik, hogy Belgrád, Bukarest 
és Szófia mikor lesznek olyan kulturközpontok, ame
lyek a nyugat népeinek érdeklődését fel tudják kel
teni. Ha egyszer e városok elérték ezt a fokot, akkor 
miután Konstantinápolyi mindenki látni kívánja, 
olyan körutakat lehet majd az utazni és látni vágyó
nak ajánlani, amelyek páratlan szépségnek lesznek, 
így London- Bruxelles— Berlin— Prága— Wien- 
Budapest— Belgrád— Szófia— Konstantinápoly—Gö
rögország— Korfu— Olaszoroszág— Svájc— Páris— 
London, vagy Budapest—Bukarest és hajón Konstan
tinápoly s így tovább. Ez csak egy kombináció, ame
lyet nyugaton variálhat az ember, Budapesten azon
ban mindnek keresztül kell menni vasúton vagy 
hajón. Ez lenne idegenforgalmunk természetes meg
oldása. Budapest belekerülne a nagy nyári népván
dorlás útjába és csak arra kellene törekedni, hogy az 
idegen megfelelő árak mellett jól szórakozzék és min
den kényelméről gondoskodjanak, de főleg arra kell 
vigyázni, hogy a körünkben tartózkodó idegent senki 
se tekintse zsákmánynak, amelyet ki lehet és ki kell 
fosztani.

A természetes megoldásig azonban cselekedni

kell. Nem lehet ölbe tett kezekkel várni a jobb időket, 
mert száz évig is eltarthat, míg a Balkán az előbbiek
ben vázolt fejlődési fokot eléri. Addig is mindent el 
kell követni, hogy a külföld tudomást szerezzen 
rólunk, megismerjen bennünket, irántunk való érdek
lődését ébren tartsuk és főleg, hogy az évek óta ter
jesztett gálád rágalmakat hatástalanná tegyük.

Most pedig rátérek a jelen, idegenforgalmának 
legfontosabb tényezőjére, a külföldi idegenforgalmi 
vállalatok működésére. Az idegenforgalom épp olyan 
üzlet, mint a többi. Egy ilyen vállalat szimpátiából 
vagy ideálizmusból megélni nem tud. Talán az ide
genforgalom szivének nevezhetném e vállalatokat, 
melyek a világ minden országát többé-kevésbbé jól 
vagy rosszul idegenekkel ellátják. Nem elég az, ha egy 
ország természeti szépségekkel bir. Az sem elég, ha 
ezt hirdetem. Ellenben fontos az, hogy mikor utamat 
összeállítom, valaki, kire ezt bízom, vagy akinek taná
csát kérem, élőszóval tárja fel előttem az ajánlott or
szág vagy város szépségeit. Természetes, hogy az 
ajánlás annál meggyőzőbb lesz, minél előnyösebb az 
illető vállalat szerződése az ajánlott ország vasutaival, 
hajózási társaságaival és szállóival.

Ez nem jelenti azt, hogy nyerészkedésből egy 
előkelő vállalat minden helyet ajánl. Budapestet azon
ban nyugodtan ajánlhatná.

Adjunk tehát alkalmat Cooknak, George Lunnek, 
Wayfarersnek stb., hogy az országunkba küldött ide
genek a vállalatnak jól jövedelmezzenek, jobban, mint 
más országokban, ahová az idegen már magától is el
megy, — akkor majd tisztviselőiket is utasítják, hogy 
az országunkba való utazást minden tudásukkal ajánl
ják a feleknek.

Ez lenne tehát az első lépés, mely idehozná az 
idegent. Éppen olyan fontos azonban, hogy az idegen 
itt tartózkodását kellemessé tegyük. Hogy ezt elérhes
sük, nem kell új dolgok feltalálásán törni a fejünket. 
Nézzük csak meg, hogy mit tesznek a csehek és az 
osztrákok és már is helyes utón járunk.

Kezdjük a határon, a vámvizsgálat jól öltözött, 
képzett, intelligens, udvarias személyzettel történjen. 
E tisztikarnak és legénységnek át kell hatva lenni attól 
a tudattól, hogy ő rajta nyugszik az a nagy felelős- 
ség, hogy az idegen első benyomása az országról jó 
vagy rossz lesz. Mert ha a kezdete rossz és vexálással 
teli, az idegen haragját nehéz lesz lecsillapítani.

Budapestre érve, ha az idegenvállalatok már 
érdekeltséggel bírnak itten, gondoskodni fognak arról

Thermal szálloda 4o-63°és
(SZT. LUKÁCSFÜRDÖ) 182 - 45.
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is, hogy úgy a vasúti állomáson, mint a hajónál egy 
jól felismerhető megbízottjuk az érkező vagy utazó 
idegenek rendelkezésére álljon és mindenben segít
ségükre legyen.

Távolitsunk el mindent, amit egy idegen rossz 
szemmel néz. Ne kérjünk tőle többet semmiért sem. 
Ne adóztassuk meg láthatóan, mert szivesen fizet, de 
folyton gyanúperrel él, hogy idegen létével vissza
élnek.

A  városi szállóadó idejét múlta. A  nagy városok 
sorra megszüntetik, mert rájöttek arra, hogy az ide
genforgalomnak ártalmára van. Az idegenforgalom 
emelkedésével azért az adó közvetve mégis befolyik, 
a luxus-, forgalmiadó és a polgárság adólizetőképes- 
ségének fokozása által.

Sokan azt hiszik, hogy az idegenforgalom csakis 
a szálló- és vendéglősipar érdeke. Ez súlyos tévedés. 
Az idegen a szállóban és vendéglőben napi kiadósá
nak körülbelül egyötödét költi el. A többi kocsikölt
ség, szórakozás és bevásárlás utján sokfelé vándorol. 
Az idegenforgalomból tehát sok szakma talál jöve
delmet, azért nem szabad a székesfőváros kereskedői
nek, iparosainak, szinhóz és mulatók tulajdonosainak 
arra várni, hogy a szálló- és vendéglősipar egy nagy
arányú hirdetés költségeit egyedül viselje és magára 
maradjon abban a nagy küzdelemben, melyet minden 
ország az idegenforgalomért folytat.

Nagy lépéssel vinné előbbre e régen vajúdó 
ügyet, ha az érdekeltekből egy bizottság alakulna, 
mely elsősorban keresztülvinné azt, hogy a külföld 
nagy idegenforgalmi vállalatai Budapesten újból le
telepedhessenek és minden hatóság teljes támogatásá
ban részesüljenek. Az államvasutaknak meg kell 
hozni azt a látszólagos áldozatot, hogy a vállalatoknak 
megfelelő szerződést adjon és az elszámolást minél 
egyszerűbbé tegye. A nagyszállók már szerződéses 
viszonyban vannak egy-egy utazási vállalattal és rész
ben elég nagy százalékot adnak a szobaárból, a kisérő 
tisztviselőket pedig díjtalanul látják el.

E bizottság irányítaná az összes hirdetéseket 
részben csere alapján is. A pénzért hirdetésnek pedig, 
tekintettel ennek nagy költségeire, céltudatosan, jól 
szervezettnek és folytatólagosnak kell lenni.

Ha az állam, a székesfőváros és az érdekelt pol
gárság összefog, akkor az anyagi része az ügynek 
alig képezhet akadályt, a befektetett tőke pedig sok
szoros hozammal térül meg.

Tudtommal semmiféle szervezett propaganda

ezidőszerint nem működik. Alakítsunk tehát minél 
előbb egy bizottságot vagy más szervezetet, amely 
ha azonnal munkához lát, a jövő év utazási idényé
ben már eredményekre fog hivatkozhatni.

K U R C Z  BÉLA.

Az iparostanonc-oktatás fejlesztése
Ezen a címen tartott rendkívül tanulságos és érté

kes előadást Mosdóssy Imre miniszteri tanácsos, kir. 
tanfelügyelő. Az előadáson az összes iparnemek kép
viselői, ipartestületek elnökségei, a szakiskolák igaz
gatói hatalmas szómban jelentek meg. Mosdóssy Imre
— e téren szerzett — élettapasztalatának gazdag tár
házával borította el a reánk nézve annyira fontos kér
dést. Magas színvonalú beszédben fejtette ki az ipa- 
rostanonc oktatásának végcéljait. Az oktatás célja 
eszmei és tárgyi lehet. Eszmei céljának elérésében fő
vezérfonal a nemzeti gondolat érvényesülése és az 
iparososztály lelki egyensúlyának megteremtése. A  
tárgyi cél az iparnem megtanulásának megkönnyítése, 
az illető ipar színvonalának emelése. Ennek a kettős 
célnak megvalósítása azonban elsősorban az iparos 
társadalom erős erkölcsi támogatása mellett lehetsé
ges. Éneikül hiába az iskolának minden erőfeszítése. 
Elismeri, hogy az erkölcsi támogatós csak akkor le
hetséges, ha az iparos létszükségletének biztosításához 
kellő létminimumot feltalálja, mert csak ez esetben 
fogja magát — mint a nemzeterkölcsi közösség tagját
— tekinteni. E tekintetben az államhatalom s a nem
zeti öntudat munkájának egységes harmóniájára van 
szükség. Ennek nyomában hatalmas fejlődésnek fog 
indulni az „iparosöntudat . . ." Az iparosöntudat ki
fejlődésének legbiztosabb tanítómestere magának a 
tanonctartónak jó példaadása. Ennek nevelőerejét az 
iskola értékei sem tudják túlszárnyalni. Természetesen 
az iskolára — a maga tanító munkássága mellett — 
más feladatok is hárulnak. Elsősorban igyekezzék 
tájékozódni arról a haladásról, amelyet a tanuló az 
üzemben vagy műhelyben végzett munkában elért, 
így az üzem és iskola munkája között sokkal bensőbb 
kapcsolat támad. Ismerteti az 1922. évi XII. t.-c.-nek 
az iskolát érintő változásait és rendelkezéseit. Az új 
utasítás rendkívül alapos és gondos munka, amely 
díszére válik megteremtőinek, de sikert csak akkor 
érhet el, ha a gazda az iskolát a legmesszebbmenő 
jóakarattal támogatja. Helyesnek tartaná, ha a külön
böző ipartestületekben a miniszteri rendeletét meg-

Etzinger A. utóda R O Q Y Á K  G É Z A
C U K O R O S T Y A -G Y Á R A

BUDAPEST, VII., COLUMBUS-UTCA 3/b. SZÁM.
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felelő módon ismertetnék, mert a tanoncnevelés sike
réhez, a régi céhrendszereket annyira jellemző iparos
öntudat kifejlesztéséhez mindenkinek — erejéhez 
mérten — hozzá kell járulni.

Ö maga a miniszteri rendelet intézkedéseinek 
határain túl helyesnek tartana bizonyos intézkedése
ket, amelyek a szükséges harmóniát teremthetnék 
meg. Helyes volna a középiskolákban meghonosított 
szülői értekezlethez hasonlóan a tanonctartók értekez
lete, amelyen kölcsönös megértéssel biztosíthatnák a 
legteljesebb sikert. Az ifjúsági egyesületek, a munka- 
kiállítások tervszerű beállítása nagyban könnyítik a 
nevelő munka értékét és sikerét. Különösen figyel
mébe ajánlja a mestereknek az ifjúságnak a nemzeti 
ünnepségekbe való bevonását. Semmi sem biztosítja 
ennél jobban az ifjúban a hazafiúi lélek kialakulását! 
Az a kis idő, amit a mester ily alkalommal veszít — 
gazdagon visszatérül azzal a fegyelmező erővel, ami 
a nemzeti ünnepségek hatásainak nyomában — az 
ifjú lelkében visszamarad.

1 Az eredmény fokozását szolgálják az ifjúság 
tanulmányi kirándulása, az ifjúsági könyvtár. Az er
kölcsi eredmény természetesen legteljesebb ama még 
csak óhajképpen szereplő tanoncotthon megvalósí
tása.

Kívánatos volna, hogy az esetleges fegyelmi 
ügyek elintézésénél a tanonctartó az elintézés módjá
ról és eredményéről ne csak a szülőt, de az iskolát 
is értesítse, amely ilymódulag a jó eredmény bizto
sításához a maga részéről is hozzájárulhatna.

A  valóban gazdag és a szakiskolai oktatás min
den részét alaposan ismerő előadás különös hálára 
kötelez minket, akiknek nagy áldozattal fenntartott 
szakiskolája teljes mértékben igyekszik azon az úton 
haladni, amelyet Mosdóssy Imre min. tanácsos, kir, 
tanfelügyelő oly gazdag élettapasztalatok útján 
egyedül helyesnek és célravezetőnek tart.

Mi a magunk részéről hálával és köszönettel adó
zunk Mosdóssy Imrének, akiben eddig is — iskolai 
ügyünknek legjobb megértőjét s legbuzgóbb támo
gatóját tisztelhettük. DR. KRITSFALUS Y ISTVÁN.

Tizenkét év után ismét Londonban
(Folytatás.)

Mr. Kuffer a „Regent Palace Hotel“ assist. 
Manager-je protekciójával alkalmam volt a „Cadby- 
Hair-t megnézni. Ez egy valóságos konyhagyár, ahol 
naponként 6 ezer tonna jeget termelnek (60.650 kg.) 
minden 24 órában, 27—30 ezer liter tejet dolgoznak 
fel naponként, 180 - 200 liter fagylalt készül egy 
negyedóra alatt. Hetenként 15 ezer kg. különböző 
jam és 7—8 ezer kg. mandulát dolgoznak fel. A  man
dulát gép hántja le, a mazsolát gép tisztítja meg s 
csak azután hömpölyög el széles hordszíjakon három 
leány szeme előtt, akik a hiányosan megtisztított 
mandulát vagy mazsolát kiszemezik.

A gépek egész sorozata működik itt állandóan, 
mert csak így lehetséges a több mint 150 londoni és 
34 a kiállítás területén lévő üzletet ellátni. A kenyér
től a legfinomabb „Wedding cake“ -ig (híres angol 
lakodalmi torta), a libamájpástétomtól a legfinomabb 
Ínyenc remekműig mindent előállít.

Egy perc alatt 100 drb zsemlyét hány maga körül 
egy elosztó szerkezet, amiáltal naponta képesek 200 
ezer drb zsemlyét gyártani. Háromféle angol pie-ből 
13 ezer készül egy óra alatt. Karácsonykor a hires 
Xmass-puddingból 2 milliót, Husvétkor másfél milliót 
adtak el. Az egész telepen, hordszíjakon, transformá- 
torokon (paternostereken) szállítanak mindenfélét 
egyik teremből a másikba, egyik emeletről a másikra. 
A zsemlyetészta, amikor az adagolóból hordszíjakra 
kiesik, négy kis ökölnagyságú henger között vonul el 
a terem legfelsőbb helyére, ahol kellő melegben 20 
perces utat ír le. Az első kelés után átvonul egy kis. 
dagasztón s folytatja útját egy másik 20 perc alatt a 
cca 6—8 méter széles sütőkemence szájáig. Itt ismét 
szép sorjában reáhull a sütőkemence ugyanilyen szé
les hordszijára, amelyen 20 pecnyi útat tesz meg. 
Ezután a kemencének egy másik terembe torkoló vé
gén kimegy, hogy az alája helyezett és egymás mellé 
állított kilenc kosárba behulljon. Az egész úgy van 
adagolva és számszerűleg egymás mellé helyezve, 
hogy egymás mellett álló kilenc kosár egy bizonyos
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számú zsemlyével megteljék. Itt nem kell számolni 
a zsemlyét, mert ha a kemence végén kibúvó hordszij 
hengere egy bizonyos számú fordulatot tett meg, 
akkor annyiszor kilenc darab zsemlye esett minden 
egyes kosárba és egy bütyök a teli kosarakat üresek
kel tolja el helyéből. Minden olyan elmésen van meg
tervezve, hogy az embert egészen elbűvöli.

A lepények (csak olyan fekete bádogon, mint 
nálunk), amint kijönnek a magasan fekvő kemence- 
nyilason, egy csigamenetű mozgó lécezeten gurulnak 
le, amely út megtétele a kívánt lehűlést elősegíti. 
Amint lent megérkezik, egy hasonló szerkezetű áll
ványon (Stellage) keresztül jut el a cukrászokhoz, ott 
nekiütközik egy bütyöknek, mire a pléh merőlegesen 
felemelkedik, a tészta kiborul, a pléh pedig egy résen 
át a tisztítandó tárgyak közé jut. A kiborult lepényt 
bekenik (egyszere hármat egymás mellett: három 
emberi kéz) a kívánt ringlotta-, barack- vagy szilva
ízzel, mire a következő lepények a megkent felületre 
borulnak, ahonnan vékony kés alá viszi egy másik 
hordszij.

Minden egyes darab tészta, vaj, húsnemű (nyer
sen) higiénikusan papírba csomagolódik, amelyek 
mindegyikén a csomagolási nap kelte perforálva van. 
A hütőtermekben (egész alagsor) a roastbeef, vese- 
pecsenye, ürügerinc, oldalas bakkon garmadával 
áll. A  hurkatöltőgép egy töltésre 35 kg. kolbászt 
készít.

A szállítás számtalan autón a legnagyszerűbb 
rendben és csendben történik. Minden kocsi a város 
más-más fiókjába rohan a delivering sheet szerint 
kiállított tartalommal, hogy helyet adjon egy másik 
sor autónak a felpakkolásra. A csokoládé-, cacao-, 
kávé- és tea-osztályt, amelyeknek berendezéséről 
szintén alig alkothatunk e'lképzelhetőbbet, az idő 
rövidsége miatt már nem volt módomban megnézni, 
arra újból kell engedelmet kérnem s ezt csak írásban 
lehet. Személyesen a telepen valakivel beszélni már 
csak azért sem lehet, mert a portás nem engedi be az 
embert csupán akkor, ha Mr. Benneth Gén, Manager
től egy írott engedélyt mutat fel.

Budapesti Tejkereskedelmi R.-T.
(B u d a p e s t i  Á lt a lá n o s  T e jc s a rn o k  R .-T  é s  B u d a p e s t i  

K ö z p o n t i  T e jc s a rn o k  R .*T . egyesíte tt ü zem e ) 4— о

Budapest, VII., Rottenbiller-utca 31. szám.
46—68 45-40 Tojásosztály • IX. Drégely-

Telefon1: József 50— 16 45 41 utca 2-8. Telefon: J 23-07
___ _______  128 — 02 45 — 42 S iir(tfin yc im ; Horgonvtei Bukarest

R eh berg er A d o lf és Cdrsa R .-C .
c s o k o lá d é -  és  c u k o r k a g y á r  B u d a p e s t, V I L ,  S ip -u t c a  26. 

T e l e f o n : J ó z s e f  123— 70.

Gyárt: csokoládét, csokoládé-különlegességeket, u. m.: dragét» 
desserteket, pralinét. Fourré különlegességeket. Dropsokat 

Gélé- és fondám árukat.
R e h b e rg e r  c s o k o lá d é k  e ls ő re n d ű  m in ő ségű ek . 4 -e

Általánosságban az élet annak, aki kiismeri ma
gát, nem nagyon költséges. Fehérnemű, kalap, bőr
nemű, szőnyegek, ruha és a különböző öltözetek a 
nagyárúházakban rendkívül jutányos áron kaphatók, 
amit különösen akkor ér el az ember, ha a hétvégi 
„Bargain sale“ -ekre a baisement-be megy. A  napi
árnál a felével olcsóbban lehet itt vásárolni első
rangú árút.

Ital azonban az egész Albionban élvezhetetlen, 
meleg. Sör hab nélkül a szokásos ezüst tumblerek- 
ben, limonádét csak kívánság esetén szervíroznak 
jéggel. Aminek legjobban örül az ember, az a mutton 
chop, roastbeef, chicken, grapefruit Ginger beer és 
bannán. Ezenkívül csak a tea az, ami nélkül jobbat 
elképzelni sem lehet. Régi szép idők jutnak az ember 
eszébe, ha mindjárt szűkös viszonyok között volt is, 
amikor egy-egy mellékutcában a luncheon chop-ok- 
bóí csak úgy dől ki a majdnem elviselhetetlen 
„mutton“ szag, a reggeli órákban pedig a pub-okból 
az a sajátságos public house szag, ami a whisky és az 
angol dohányfüst egyvelegét alkotja, mint londoni 
specialitást.

A dollár még Angliában is húszezer koronával ér 
többet a fontnál. Viszont megmagyarázhatatlan, 
hogy a wieni Ostbahnhof hivatalos pénzváltó helyén 
először is nem adtak magyar pénzt, másodszor dollá
ronként kétezer koronával kevesebbet, mint a vá
rosi üzletekben. Gerngrossnál például minden pénz
tárnál egy valutalista van kifüggesztve az osztrák 
koronának megfelelő dollár, font, stb. pénznemben, 
úgy, hogy a vásárló tájékozva van pénze vásárló
erejéről, mert hisz avval fizethet.

Az autóbusznak az ember csak int s az megáll. 
Ha le akar valaki szállni, meghúzza a csengetyűt, 
mire a kocsi rögtön megáll.

Az utazási irodák ablakaiban éjjel a Haymarket, 
Cookspoor Street, Svájc, Olaszország, Francia- 
ország, a Fjordok vidékének fürdő és tengerparti 
részei a legpazarabb kivilágítással csalogatják a 
járókelőt, előre is jelezve az utazáskor előforduló 
programmot s egyben jelezve annak árát.



138
llllllllllllllllll....... Ilin..... ...................................

SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLŐIÉ ARI SZEMLE
„ „ „ „ „ „  hih ih i     I ] 11111M11111111111 ■ 1111111111 Illllll llllllllllllllllll.........HUH Ullll IIIIHHHHHIHIHHH UHU............................HHIHHIHIUUIUUIHHHHUUH

Mozikban a kényelmes karosszékekben ülve do
hányozni is lehet. Sandwich-et és fagylaltot az elő
adás alatt is hordoznak körül. A  vászon mellett meg
világított óralap mutatja, hogy meddig nézheti valaki 
a képet, ha még valami sürgős elintéznivalója volna. 
Az előadást elsőrangú orgona és híres zenekar nélkül 
el sem lehet képzelni.

Záróra mindenütt 12 órakor van. 11 óra után 
este csak az esetben kaphat valaki italt — még 
cocktailt is — ha valamit, legalább egy sandwiche-t 
eszik. Éjfél után csak a Trocadero Grill-je, a Corner 
House van nyitva, ahol az éjjeli nép a régi fővárosi 
Orfeumra emlékeztető nyüzsgése látható.

A Wembley-i kiállítás N. W.-en fekszik. Bays- 
water vagy az Edwgar Roadon keresztül Paddington, 
Marylebone-on át Kilburn, Witlesden-en túl % órai 
autóbuszjáratra van a Piccadilly tői. Területe az eddigi 
világkiállítások területét felülmúlja. Napi látogatott
sága már kezdetén némelykor elérte a milliót. Ami
kor a Stadion is megnyílt, mindennap több mint 
másfélmilliót tett ki a látogatók száma. A Stadionban, 
ahol szabadban cow-boy mutatványokat tartanak, 
egy negyedmillió ülőhely van. A kiállítás területén 
az összes alkalmazottak száma Ü millió. Lyonnak 
34 üzlete van itt, közte igen sok 6000 férőhellyel. 
Elsőrangúak a Luccullüs, ahol a teát 10/6 és dinner 
á la Grand Carte szervírozzák. A Grand Restaurant: 
Luncheon 5/6, tea 2/6, dinner 10/6, a Grill Room á la 
carte service, úgy mint a londoni Trocadero-ban. A 
Popular Restaurant itt is mindent mint a Piccadilly-n 
jól és olcsón lehet kapni. Egy steak-et 9 d-ért, Mutton 
Chop-ot 11 d-ért, főzeléket two perce half peny-ért 
vehetünk. Lyons-ék pünkösd hétfőjén a meglévő 
5800 pincér és pincérleány mellé 1300 kisegítő ki
szolgáló alkalmazottat vettek fel. Alkalmam volt a 
pünkösd hétfői szállítások kimutatását látni, amely 
szerint 10.000 cipó kenyér és 300.000 zsemle, 750 (szál
lító) kanna tej, 48.000 üveg ásványvíz, négy és fél
ezer liter fagylalt, 450.000 adag tea, 3000 darab York 
sódar és 5000 doboz (Conserv) befőtt fogyott el a 
cégnek a kiállítás területén levő üzleteiben.

A kiállítás területén 6—8 személyes kis villa
nyos autók járnak körül. Gyengélkedők háromkerekű 
ú. n. „Victoria carriage"-t bérelhetnek egész napra. 
A kivilágított tavon motorcsolnakok cirkálnak lam
pionok között.

Egy-egy csarnok: az ausztráliai, Canada, In
dustry, India, térfogatra a mi iparcsarnokunk négy
ötszörösét teszi ki. Nagyszabású, páratlanul meg
szervezett kiállítás ez, ahol mindazt, amit az angolok 
előállítanak, legyen az a világ bármely részén, itt a 
legszebben és legnagyobb keretekben bemutatnak. 
A farme-ok a Feszty-körképhez hasonlóan: elől élő 
gyümölcsfákkal, alattuk magasra felrakott gyümölcs
csel, ennek folytatását a végtelenség távlatát mutató,

mögöttük elhelyezett vászon képezi. Az előadást 
a cikkek eredetéhez találó nemzeti viseletű hölgyek 
végzik állandóan. Más helyen ugyanilyen beállítás
ban egy farmot láthatunk bárány- és ökörcsordákkal. 
Amott egy gyöngykereső búvár egy aquarium fene
kén. Érdekes, hogy készül New Gueaneaban fából a 
Daily Mail-nek szállított újságpapír. A  legimpozán
sabb és sokatmondó az, ahol a „Britannia rules the 
wawes"-t mutatják be. Az Admiraliti building magas 
bejárójához szép széles lépcső vezet, amelyen ót egy 
fénytől védett korlát elé kerül a belépő, ahonnan 
remek kiállításban egy emelettel mélyebben terül el 
az öt világrész körülövezve vízzel. A tengeren auto
matikusan mozgó miniatűr szalon- és kereskedelmi 
gőzösök járnak fel s aló, amint az egyik kikötőből 
sietnek a másikba. Némelyik, amelyik földtekén ép
pen éjjel halad, ki van világítva, mintha termeiken 
éppen a dinner dance-ot járnák.

Az Amusement Park méreteiben talán a Margit
sziget terjedelmével egyenlő. Az ilyen helyek Tingl- 
Tangl tömegének sokadalma, ahol a „Ringlspiel"-től 
a Tuttankhamen sírjáig mindenen lehet mulatni. 
Egész utcák vannak olyan terjedelemben, mint a mi 
Kossuth Lajos utcánk, ahoí a versenyzésnek és a díj- 
dobálósnak a legagyafurtabb formáját láthatjuk. Egy 
helyen a legnagyobb a lárma, azt hiszem ebbe a 
bódéba vándorol egész London valamennyi repedt 
edénye, mert itt tükörtől a teáscsészéig mindenféle 
edényt felállítanak. Ezekre az edényekre dobnak az 
emberek, 6 dobós 3 penny s a dolog lényege, hogy a 
dobó fél mindent összetörhet, ablakot, tükröt, tá
nyért, stb.

A kijáratnál az autóbuszoknak járdák közé kell 
állni, úgy mint a nagyvasutaknak nálunk. így min
denki oda megy, ahol az ő megfelelő számú autó
busza megérkezik. A  kijáratnál autók az úttesten nem 
állhatnak meg, csak éppen addig, amíg kiszállnak. 
A bejárótól 5 perc távolságra bekerített terület van, 
ahol az autók állanak. E helyen külön vannak magán
autók, társaskocsik és taxik. Vannak, akik saját- 
magúk hajtotta autójukat reggel ide beállítják s egész 
nap a kiállításban vannak. Vannak nagy társas autók, 
amelyeket egyszerre 40—50 személy bérel ki, csak ki- 
és bevitelre. Ezek olyanok, mint a körkocsizósi autók, 
amelyekből néha 20—25-öt megolvashat az ember, 
amint mellettünk kirobognak a kiállítás területére. A 
közlekedési eszközök pórját ritkitóan megbízhatók és 
gyorsaságuk a legnagyobb csendben történik. Ott 
nem hallani autótülkölést vagy bicikli-csengetést, 
mert az a nagy forgalomra csak zavarólag hatna. A 
taxi ára egy órára 10—12 shilling. Autóval egy 
pennyért olyan messze elmehet az ember, mint a 
Gellért-fürdőtől a keleti pályaudvar. A kiállítás Anglia 
hatalmas iparát, kereskedelmének nagyságát s nem
zeti öntudatát igazolja a világ előtt. KOM M ER BÉLA.
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Az észszerű táplálkozás alapelvei
nek általános ismertetése (különös 
tekintettel a vendéglői konyhára)

(Folytatás XI.)

Messze vezetne, ha e hasábokon akarnánk kitérni 
minden részletére, ami az észszerű táplálkozás 
gyűjtőfogalma alá tartozik, tehát rövidebb irányt 
szabva a legkevésbé ismert részt fogjuk bevezetni — 
ez a kémiája — melyet könnyebb áttekinthetés véget 
csoportosítva mutatjuk be tisztelt olvasóinknak, hogy 
azokból egynéhány példa közlése után önmaga ki
számíthassa bármely étel vagy menü tápértékét.

Szodomka Ignácz és Fia
hentes, kolbászáru- és szalámigyár 

Budapest, VII., Szövetség-utca 33. sz.
Telefon: József 124—49. 2-e
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A vendéglős-összetartás
Alkalmam volt a Szemle egyik számában reá

mutatni arra a nagyfontosságú tényezőre, amely a 
„vendéglős öntudat" kifejlődését lehetővé teszi s 
amely nélkül iparunk nagyságát, tekintélyét elkép
zelni lehetetlen. Ez alkalommal egy nem kevésbbé 
fontos erőre mutatok reá, amely testületünket hatal
massá, a magasabb hatóságok előtt valóban értékes 
tényezővé emeli s ez az „összetartás". Ennek az erő
nek fontosságára banalitás volna reámutatni, mégis 
az az erő, amelyet az ország összes szállodása és 
vendéglőse úgy a múltban, mint ma képvisel, reá 
kell vezessen bennünket erőnk megismerésére és 
megbecsülésére. Az összetartásban rejlő erőnek ha
talmas megnyilatkozásait tapasztalhattuk a közelmúlt 
vendéglős küzdelmeiben, amidőn a vendéglős társa
dalom meg nem értve, az idegen társadalmi osztá
lyoktól kellőleg nem értékelve kellett megvívja a 
maga nehéz s sokszor meddő küzdelmét. Ezeknek a 
mérkőzéseknek éppen meddő volta, viszont néha gaz
dag sikere annak igazságára ébresztett bennünket, 
hogy neves elődeink példákban gazdag nyomdokain 
járva, legfőbb támaszunkat önmagunkban keressük és 
táláljuk meg. Ha visszapillantok azokra a küzdel
mekre, amelyek minket és iparunkat a közelmúltban 
érdekeltek, arra a meggyőződésre jutok, hogy a 
sikert oly esetben tudtuk elérni, ha a legteljesebb 
megértés,- az összetartás érzetének kemény tudata 
egy táborba s hatalmas falanxba kovácsolt össze 
minket.

Ezeknek ismerete arra a közismert tényre kell 
vezessen bennünket, hogy jövendő munkásságunkat 
még nagyobb mértékben alapozzuk arra a tényezőre, 
amely eddig is a vendéglős és szállodásiparnak leg
nagyobb disze és erőssége volt. A fejlődés és haladás 
törvényszerűsége nagy feladatok megvalósítása elé 
állít bennünket, ezeket a törekvéseket az egységesí
tett erő s a vele kapcsolt vendéglős öntudat hozhatja 
meg a mi számunkra. Erős meggyőződésem, hogy 
e két tényezőnek összehatása nemcsak a sikernek 
legfőbb biztosítéka, de egyben tekintélyünknek s 
értékeltetésünknek legnagyobb mérőfoka. Ha sikert 
akarunk elérni, ha iparunkat valóban naggyá és tisz
telné akarjuk tenni, ha jövendő munkásságunk elé 
fényt akarunk gyújtani, erre a kettőre kell töreked
nünk legteljesebb erővel s akkor nyomában a meg
becsülés, iparunk tekintélye, öntudatunk teljessége s 
a siker elmaradhatatlan eredménye fog keletkezni.

Keszey Vince.

A szálloda- és vendéglőipar 
jelentősége és jövő feladata

Az oly sokat elpusztító háború kíméletlensége 
és embertelensége a mi szakmánknak is mérhetetlen 
károkat okozott. Az újabb idők idegenforgalmának 
legjelentősebb előmozdítója a modern szálloda s a 
véle kapcsolt kényelmi tényezők voltak. Ez főleg a 
háborúelőtti időben a szállodáknak nemzetközi jelen
tőségét igen magasra emelte. Ez a jelentőség a háború 
kitörésével egyszerre ellanyhult, majd teljesen meg
szűnt. Iparunk jelentőségét a nemzetközi érintkezés
ben minden gondolkodó ember az első pillanatra fel
ismerte. Ez a körülmény parancsoló szükséggé tette 
az iparunkat komolyan űző embernek a megfelelő 
külföldi tapasztalatot és a sokoldalú nyelvismeretet. 
Ennek a törekvésnek megvolt az az egyenes ered
ménye, hogy iparunknak hazai képviselői gazdag 
külföldi szak- és nyelvismerettel rendelkező egyének 
lettek, egyben előkelőbb üzemeink megteltek olyan 
alkalmazottakkal, akiknek szakismerete szintén kül
földi tapasztalatokkal vált gazdaggá. Ennek első kö
vetkezménye az volt, hogy csupán olyan ember jutott 
vezetői állásba, akinek szaktudását a külföldi tapasz
talatok tették teljessé. A  világháborút megelőző évek
ben a mi szakmánk volt az, amelyik a sovinizmust 
nem ismerte. Minden egyes embert áthatotta az a 
gondolat, hogy a kultúra jegyében találkozó embere
ket a különféle nyelv megkülönbözteti ugyan, de el 
nem választja. Az udvarias érintkezés, a vendégben 
mindig az embernek keresése és feltalálása enélkül 
sohasem volna lehetséges. A  világháború ebben szo
morú változást eredményezett. Az emberek egymást 
aszerint kezdték mérlegelni, minő nyelvet beszél s 
minő érdekcsoportnak nemzetéből kerültek ki. Oly 
nemzetek váltak egymásnak ádáz ellenfeleivé, akik 
azelőtt egymás nemzeti nagyságát megérteni és meg
becsülni tanulták. Hosszú időnek kell még eltelni, 
amíg az emberek eme kulturaellenes felfogása újólag 
elmosódik s ismételten az lesz a megítélés mérőfoka, 
melyik nemzet mennyivel és mivel mozdítja elő az 
emberiség boldogulását! Ebben az átalakulásban az 
emberi megbecsülés kölcsönössége érzetének újóla
gos kialakításában lényeges szerep jut osztályrészül 
a mi iparunknak, amely a múltban is a sovinizmus 
emberi gyöngéi fölött állt. A  magyar szálloda- és 
vendéglősipar e tekintetben is oly magasan állott, 
mint magának a magyar nemzetnek a gondolkodása.

P ü s p ö k i  u r a d a lm i b é r p in c e  r.-t. V á c z .  fZ JL  ’ ‘
Központi iroda: Budapest, IV., Városházutca 4. sz Telefon: 134-90 és 19-40. Rülönlegességefi



SZÁLLODA- ÉS VENDÉGL SZEMLE 141
" " " " " ...... ...............................................................................................................Ilim........ni.......................................................................................................................................................................................................... .

Nem nemzeti hiúság mondatja velünk, de a tények 
rideg eredményei igazolják, hogy a világháború ki
törésekor az entente-államok területükön élő, de 
ellenségessé vált nemzet fiait ezrével internálták. Az 
internálótáborban durván bántak velük és sokszor a 
legközönségesebb munka végzésére kényszerítették 
akkor, amidőn a mivelünk ellenséges lábon álló or
szágok fiai minálunk szabadon járhattak, kelhettek, 
foglalkozásukat s megélhetési lehetőségüket megtart
hatták. Minálunk — éppen túlzott lovagias gondol
kodásunkból kifolyólag — megtörtént az is, hogy 
az ellenséges államok ittmaradt tagjai tüntetőleg ün
nepelték meg a marnei csata emlékét! Ezt a lovagias 
bánásmódot igazolják mindazok az idegenek, akik 
minálunk voltak. Alkalmam volt e tények igazságát 
egy francia és angol vezetőállásban levő szaktársnak 
is felfedni, jelezve azokat a címeket, akiket az el
mondottak igazolása céljából levélben megkereshet. 
Csupán egyet kötöttem ki, azt, hogy a megkeresés 
eredményét a megfelelő szaklapokban közölje, ezáltal 
eloszlatva azt a félreértést, amely még ma is körül
vesz bennünket — szegény magyarokat.

Ma a magyar embernek még mindig tarthatat
lan a helyzete külföldön. Még ma is elbocsátják 
állásából, ha magyar voltáról meggyőződnek avagy 
magyar pláne német szót ejt ki. Ma még ifjaink nem 
tudnak külföldre menni ismereteiknek szakszerű ki
bővítése végett, mert annak ma is útját állja — a 
világháború után fennmaradt — nemzeti gyűlölködés. 
Ez a körülmény mi reánk lényeges hátrányt jelent, 
mert a háború részben elpusztította azt az ifjú nem
zedéket, amelyből az utánpótlás táplálkozhatott volna, 
másfelől a háború s az azt követő felfordulás meg
fosztotta az ifjúságot a szülői szigor erkölcsi s az 
iskolai tanulás lehetősége és fegyelmi eredményétől.

A  mi feladatunk ma az lehet, hogy erőnkhöz 
képest igyekezzünk elhárítani minden akadályt annak 
az útjábói, hogy ifjúságunk mai része miné'l hama
rabb és szélesebb körben részesülhessen a tapaszta
latszerzés áldásaiban. Ezért kötelességünk a régi is
meretséget minél1 hamarább felújítani és újakat terem
teni, amelyek révén rövidesen eloszlathatjuk a soviniz
musnak az emberiséghez nem méltó ferde szokásait. 
Azok a csalódások, amelyek eddig értek bennünket 
és hihetőleg érni fognak a jövőben is, nem lehet ok 
arra, hogy ebben az elhatározásunkban megingasson. 
A  még mutatkozó nehézségek nem szabad hogy el
vegyék kedvünket és reményeinket. Minthogy ebben 
az akaratban a mi érdekeinket akarjuk megvalósítani,

nincs helye a túlérzékenységnek sem. Munkánkban 
szív ó s  kitartás és elhatározás vezessen..

Ezeknek a jegyében kell megkezdeni iparunknak 
azt a munkát, amely a múltban is a nemzetek érint
kezésében a főtényező volt. Ezeknek hatása alatt kell 
iparunk jelentőségét megérteni, amely hivatva van 
a nemzetek gyűlölködését, soviniszta felfogását ki
irtani s visszavezetni az emberiséget a krisztusi meg
értés és szeretet tiszta talajára.

M O.

A sáfrány
A konyhaművészet nagyon gazdag anyagában 

-  főleg a középkorban — a sáfrány nagy szerepet 
játszott. Az annyira ismert fűszer a jóféle sáfrány 
(Crocus sativus) virágjának a bibéje. A  porzónak át
ható illata és erős festőanyaga van. Ezért még a leg
újabb időben is ezt a fűszert úgy ismerték, mint leves 
ízesítő és színező anyagot. A sáfránynak mint fűszer
nek az ismerete visszanyúlik a régi egyptomiak éle
tébe. A régi görögök és rómaiak kertjében, mint 
dísznövényt találjuk fel. A régi rómaiak oly túlzásba 
mentek e növény kultuszával, hogy utcákat, terme
ket, színházakat illatosítottak vele. Tésztába és borba 
tették bele, hogy annak a kívánt szint és zamatot 
megadhassák. Viasszal összegyúrva kedvelt kendőző 
szer volt. Nagy kedvességét bizonyítja az is, hogy a 
menyasszonyi ágyat sáfránnyal szórták tele. A  sáf
rányt eredetileg Perzsiában ismerték meg, ahol vadon 
terem. Európával a görögök és rómaiak után az ara
bok, majd a keresztes hadak ismertetik meg. A XII. 
sz.-ban már Németországban is ismerik és termesztik 
ezt a fűszert s csakhamar egész Európában általáno
san használt és termesztett növény lesz. A  keleti nők 
előtt nemcsak mint fűszer, hanem mint elsőrangú 
festőanyag volt ismert, akik főleg szemhéjukat, kéz- 
és lábujjaikat festették a sáfrány festőanyagával. A 
sáfrány nem egyéb, mint a teljesen kifejlődött virág 
bibéje, amelyet a virágból kitépve megszárítanak s 
úgy kerül a kereskedésbe. Rendkívül könnyű, úgy
hogy 60.000 virág szárított bibéje alig nyom fél kilo
grammot. Ez adja magyarázatát annak, hogy főleg 
abban az időben, mikor keletről hozták hozzánk, 
rendkívül drága fűszer volt. Mióta általánosan ter
mesztik, jelentősége is csökkent.

D R . K R IT S F A L U S S Y  IS T V Á N .

H AR M ATV IZ
2—6 Törvényesen  védve.

Megrendelhető Budapest székesfőváros ásványvíz-üzeme 
I. kér., Gellért-rakpart 1. A  székesfőv. saját kezelésében. 

A Hungária-lithiomos gyógyforrás szénsavval telített ásványvize. Telefon József 112-59
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Az „Uniti" gyűlése Rómában
Az „Unione Internazionale Industrie Turistiche 

hatalmas gyűlést tartott Rómában, amelyen első
sorban mindazon államok szállodásai vettek részt, 
akik a szövetségnek tagjai. A Budapesti Szállodások 
és Vendéglősök Ipartestületének kiküldöttjei Maren- 
cich Ottó vezérigazgató és Kurcz Béla igazgató 
voltak.

A konferencia célja olyan egységes intézkedés 
létesítése volt, amely az idegenforgalmat emelje, 
egyben egységes eljárással megszüntesse azokat az 
intézkedéseket, amelyek ma az utazási kedv és az 
idegenforgalom megbénítok A konferencia határo
zata szerint addig is, amíg ebben a tekintetben a 
régi viszonyok vissza nem térnek, a szövetség min
den országban az utazókat érintő egységes elbánást 
óhajt létesíttetni, különösen a vizumdíjak kérdésé
ben, valamint a szállodát terhelő különböző adó
nemekben. A gyűlésnek nagy jelentőségét bizonyítja 
az a körülmény is, hogy azon az olasz kormány is 
képviseltette magát.

Bennünket magyarokat ez alkalommal kitün
tető figyelem és őszinte rokonszenv vett körül, ami
ben nagy része volt a két kiküldöttnek.

A gyűlésen Marencich Ottó megtartott beszé
dében reámutatott azokra az intézkedésekre, amelyek 
e téren föltétlenül szükségesek, majd a részletkérdé
sek vitájánál a vendéglátó olasz nemzet zengzetes 
nyelvén fejtette ki azokat a momentumokat, ame
lyek nyomában az utazási kedv fog fokozódni s 
amelyek minden országban a mai idegenforgalmat 
megbénító eljárásokat volnának hivatva kiküszö
bölni.

A frenetikus hatást elért beszéd a magyarok 
felé irányította a közfigyelmet s nemsokára a tárgya
lás szellemi középpontjában állottak.

A kiváló siker, amit a konferencián elértünk, 
hatalmas bizonyítéka a magyar szellemi és kultúr- 
fölénynek, amelyért nemcsak mi adózunk köszönettel 
a megbízottaknak, főleg Marencich Ottónak, de há-

Iával kell róla megemlékezni az egész magyar állam
nak és kormánynak is, mert az nemcsak a mi, de a 
magyar nemzet diadala is volt. ALFA.

Konyharovat
Maradékétel feldolgozása. A magánháztartásban 

is, de a nagyobb éttermi üzemeknél elengedhetetlen 
szükség a visszamaradt étel megfelelő értékesítése. 
Maradék-étel alatt természetesen nem szabad étel
hulladékot érteni, hanem azokat az elkészített, de el 
nem adott ételeket, amelyek főleg társasebédek és 
vacsorák alkalmával visszamaradnak. Az á la carte 
étkezésnél felszolgált ételekből megmaradt anyagot 
sem számítjuk ide, kivéve a húslevest és a mártáso
kat, amelyeket a vendég különben sem érint étkezés 
közben. Ezeknek visszaszolgáltatása is csak azért 
fontos, mert köztudomás szerint ezekből! különösen 
többet szolgálnak fel, mint amennyi a személy utáni 
szükséglet s így a konyha — az üzem galanteriája 
folytán — lényeges kárt szenvedne.

Nagyon sok üzemben a visszakerülő, de egyéb
ként érintetlen ételt szétosztják vagy ami még jobban 
elitélendő, a moslékba dobják. A  kiszolgáló személy
zetnek ebben a tekintetben az a felfogása, hogy a 
konyhából kikerülő étel amúgy is meg van fizetve. 
Nem gondolnak arra, hogy nagyobb üzem főleg dísz- 
ebédeknél, társas lakomáknál az üzem jó hírnevére 
váló tekintettel sokkal bővebben szolgál fel mindent, 
amint azt normális számítás tárgyává teszik s nagyon 
sok érintetlen anyag gyakorlati értékesítése az ilyen 
üzemi előkelőség veszteségeit van hivatva egyen
súlyozni.

Nem lehet eléggé megróni azt a üzemet, ahol a 
személyzet az ilyen ünnepi lakomákon visszamaradó 
ételeket valósággal megrohanja. A dologban még in
kább az a különös, hogy az ilyen cselekedet sok 
esetben valóságos elvi jelentőséggel bír. Minden 
üzemben a legfőbb kellék a megfelelő fegyelem, 
amelynek eredményeképpen minden el nem fogyasz-
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tott és érintetlen étel visszakerüljön a konyhába. Itt 
a konyhavezető aztán határozhat afelett, mit fo
gyaszthat el a kiszolgáló személyzet s mi az, amit az 
üzem, a legnagyobb tisztaság és jóizlés szemmel- 
tartásával, újólag értékesíthet?!

A  visszamaradt ételek eltevése nagyfontosságú 
tényező, mert ha valami kiszárad, még ha egyébként 
romlatlan is, már nem tetszetős anyag az újólagos 
feldolgozáshoz. A  húsleveseket, a betét esetén, szűr
jük le és újólag forraljuk fel, mert máskülönben köny- 
nyen megsavanyodik. A betét, ha össze is van mor
zsolódva, akármilyen főzeléklevesben felhasználható. 
A  halmaradékot a halszálkától és bőrtől megtisztítva 
sósvízbe tesszük, így sokáig eltartható s a különböző 
előételek elkészítéséhez felhasználható.

Tengeri rákot, rákfarkot, gombát stb. langyos 
vízben megmosva sós vízben tesszük el. Főzeléket, 
burgonyát stb., amely körítéshez szolgált, külön-külön 
osztályozva, jól zárható edényben tegyük el. Füstölt 
hálát, húst, sonkát, füstölt nyelvet, pergamenpapi
rosba betakarva hideg helyen tartsunk. Sajtmaradvá
nyok üvegbura alatt tartandók. Mártásokat újólag 
főzzünk fel, igyekezve azokat minél hamarább fel
használni. Minden eltartásnak titka természetesen a 
gyakori utánanézés, a hűvös helyiség, ami mellett 
nagyon sok értékes anyagot használhatunk fel újra az 
üzem hasznának fokozására, anélkül, hogy ezzel a 
legszigorúbb egészségügyi szabályokat a legkisebb 
mértékben is sértenők. Az anyaggal való takarékos
ság, annak tudatos felhasználása a bázisa a konyha
üzemnek. A  konyhaüzem lelkiismeretessége pedig az 
egész üzlet értékének a kulcsa.

Felső emeleten avagy padláson elhelyezett 
konyhák. A  szálloda megépítésének technikáját 
utóbbi időben sokat foglalkoztatta ez a kérdés. Ber
lin nagyobb szállodái több helyen alkalmazták a felső 
emeleten avagy padláson elhelyezett konyhákat. A 
szakemberek világa bizonyos várakozással nézett az 
újítás elé. A  magasan, az épület felső részében el
helyezett konyháknak kétségtelenül megvannak a 
maga előnyei. A  konyha szellőztetése, a megfelelő

Szinye-Lipóczi

2_8 S alv ato r-g y ó g y v iz
i s m é t  m i n d e n ü t t  k a p h a t ó .

Magyarországi vezérképviselet:
Budapest, I., Városmajor-utca 10. Telefon 2 2 - 18-

Fisch Márkus és Sperl Nándorné
vad- és baromfikereskedése 

Budapest, IX. kér., Központi vásárcsarnok 52. 
2 - 8  Telefon: József 22— 80.

világosság, a konyhaszag elvezetésének kérdése egy 
csapással megoldottnak látszik. Ezek az előnyök 
azonban eltörpülnek a mellett a sok hátrány mellett, 
amelyek a konyhának az épület tetőrészében való 
elhelyezésével járnak. A legfőbb akadály az étterem 
és a konyha közötti nagy távolság. Ezt a távolságot 
a lift sem enyhíti. Az ételek a felvonókban kihűlnek 
s azt a melegítő asztalok sem hozzák helyre. A fel
vonók a díszes tálalásokat teljesen kizárják, mert a 
rázkódás azt teljesen tönkreteszi.

Az ilyen rendszer sokkal iskolázottabb személy
zetet kíván meg, ami a legnagyobb nehézség. A 
konyha karbantartása a magas építménynél sokkal 
költségesebb, tökéletes lefolyót, kiöntőt és csatorna- 
vezetéket kíván, ami mind a költségeket emeli. Mind
ezek a tényezők a magasan megépített konyhák ellen 
szólnak s a tapasztalat szerint az ilyen üzemek kény
telenek voltak rövidesen átépíteni az épületet, leg
följebb mint kisegítő konyha ott felelt meg, ahol tető
kert avagy étterem van.

A mai viszonyok mellett legjobb, ha a főkonyha 
a földszinten az étterem közvetlen közelében van el
helyezve. Megépítésénél ajánljuk, ha elsőrangú szak
ember véleményét veszik igénybe, mert ezzel sok 
később jelentkező bajnak és hibának lehet elejét 
venni, viszont annak elmulasztása sok fölösleges költ
séget szerzett nagyon sok üzemnek.

Különfélék
A padlózat ápolása és karbantartása. A világ

háborút megelőző években minden magánháztartás
nak és üzemnek büszkeségét, fődíszét képezte a szép 
és jókarban tartott padlózat. A  fényes parkett oly 
természetes volt, amely nélkül sem jobb magán
lakást, sem előkelőbb üzemet elképzelni sem lehetett. 
A  világháború s főleg az azt követő bomlás erre is 
szomorú változást hozott. Az általános anyagszükség, 
a karbantartáshoz szükséges anyagok hiánya azt 
eredményezte, hogy az emberiség ily igénye letom-

Mindegyik munkaadó
rendelje meg a „Szálloda- és Vendéglőipari Szemlét", mert 
ezzel alkalmazottjai lelkében a kultúra magvait hinti el, 
iparunkban nevelő munkát végez s nyoméban olyan alkal
mazottak lesznek, amilyeneket az amerikai Statler „arany- 

szabályai" remélnek
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1 ̂ u 11, alászáilott. Újabban beállott viszonyok normali
zálódása e téren már javulást hozott. Ma már ismé
telten lehet olyan anyagokat kapni, amikkel1 a par
kett, linoleum vagy kőpadlózat jókarban tartható. A 
linoleumpadlózatot olajjal vagy külön e célra készí
tett linóleum-kenőccsel kezeljük. A parkett rendben- 
tartásához legajánlatosabb a német gyártmányú 
Bohner-féle padlókenőcs. Beeresztéshez a szintén 
Bohner-féle Triumph beeresztőgép, azonkívül a 
Primus és Xefó nevűek ajánlatosak. A parkett Fix 
drótkefe pedig szinte nélkülözhetetlenné vált.

Szállodai Code. Az új viszonyok sürgönyárai
nak emelkedése indokolttá tette a háború előtt hasz
nált szállodai chiffre újólagos alkalmazását. Minthogy 
újabban nagy arányban terjednek a rövidítések a le
adott táviratokban, nem vélünk céltalan munkát vé
gezni, ha az erre vonatkozó s nemzetközileg elfoga
dott chiffre rövidítéseket olvasóinkkal közöljük:

Technikai berendezés. A közeledő tél roh amosan 
szükségessé teszi azt, hogy a fűtőberendezéseket át
vizsgálva meggyőződjünk azok jókarban léteiéről! 
Ez a körülmény akaratlanul is reá tereli a figyelmet a 
technikai berendezések nagy fontosságára. A legtöbb 
nagyüzemnél a technikai berendezés feletti felügye
let rendesen egy műépítészre avagy mérnökre van 
bízva. Anélkül, hogy ezzel a nevezett testület tagjai

nak szaktekintélyét sértenők, ezt az eljárást nem 
mindig tartjuk a legcélravezetőbbnek. Az építészek 
legtöbb esetben a már megtervezett és felépített épü
letet átadják a technikai részek felszerelőinek reájuk 
bízva azt, hogy alkalmazkodjanak az épület már meg
levő beosztásához. Ez igen gyakran súlyos hibát 
eredményez, mert igen sok esetben az épület beosz
tásának kell a technikai berendezés célszerű létesí
téséhez alkalmazkodni. Ezért nagyon fontos, hogy a 
technikai s főleg a fűtőberendezések létesítésénél ne 
csak az építész, a mérnök véleménye hallgattassák 
meg, hanem e téren kiváló s e téren speciális isme
rettel rendelkező szakember véleménye is latba 
jusson, mert csak így lehet egy üzem berendezésé
ben tökéleteset produkálni. Ennek igazságát bizo
nyítja az a sok átépítés, amely a mi szakmánkban 
lépten-nyomon előfordul s amely az üzemet minden 
oldalról ismerő szakember véleményének fontossá
gát előtérbe helyezi.

Innen-Onnan
Idegenforgalmi intézkedések Jugoszláviában. Az

a propaganda, amelyet nemcsak mi, de a józan be
látás megindított az idegenforgalom emelésére, újabb 
visszhangra talál. A jugoszláv állam oly intézkedé
seket léptetett életbe, amelynek nyomában méltán 
remélhetik az idegenforgalom fellendülését. A ju
goszláv állam utasította összes külföldön működő 
konzulátusait, hogy a be- és kiutazási engedélyeket, 
három hónapra szóló határidőben megállapítva, min
den nehézség nélkül adják meg. A  határon vizsgáló 
közegeit a legnagyobb figyelem és udvariasság be
tartására kötelezte. Beszüntette az útlevél bemutatá
sának szükségességét az ország belsejében, valamint 
a rendőrségen váló jelentkezés szükségességét. Az 
idegen egy egyszerű bejelentőlapot tölt ki, amelyet 
teljesen d í j t a l a n u l  bocsátanak rendelkezésére, 
íme a kis entente államai közül Jugoszlávia az első, 
amelyik a normális belátás szükségességére reájöve, 
a kezdeményező lépést megteszi. A magunk részéről 
ennek örömmel adjuk hírét s valóban nyomában 
nem támadhat más, mint a remélt idegenforgalom 
emelkedése.

Egy amerikai milliárdos pénzzavara. P. Morgan 
— newyorki bankár — a többszörös milliárdos, aki 

Franciaország pénzügyeinek megmentésében nagy 
szerepet játszott, meglátogatta a marnei csata vidékét.
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Mesés berendezésű autóján eljutott a svájci határig. 
Ismeretes Morgan azon tulajdonsága, hogy készpénzt 
sohasem hordoz magával, ezért megesett vele az az 
eset, hogy midőn a svájci határt át akarta lépni, a 
francia hatóságok gépkocsiját csak úgy akarták át
engedni, ha 10.000 frank óvadékot tesz le. Morgan 
csekklapot töltött ki s azt nyújtotta át készpénz he
lyett, de azt nem fogadták el, minden igazolása 
dacára. Minthogy Morgannak csak annyi készpénze 
volt, ami egy vasútjegyre elegendő, kénytelen volt 
gépkocsija visszahagyásával vasúti jegyet váltani s 
útját úgy folytatni.

Angol illemszabály. Az angol királyi udvar illem- 
szabályai szigorúan megtiltják azt, hogy a felszolgá
landó borok a pincének, termelőnek avagy a bor- 
kereskedőnek címét feltüntető címkével láttassanak 
el. Erre az intézkedésre főleg az ad okot, mert az an
gol udvari illemszabályok összeférhetetlennek tarta
nák azt a látszatot, hogy az egyik angol állampolgár 
a másik fölött előnyben részesülhet.

Narancs szükséglet Amerikában. Míg minálunk 
Magyarországon szigorú intézkedések és hatalmas 
luxusadó lehetetlenné teszik a narancs behozatalát, 
addig Amerikában ennek a kellemes izű és egészsé
ges gyümölcsnek a fogyasztását nem minősítik 
luxusnak, sőt élvezetét lehetőleg olcsóvá teszik. Ez 
adja magyarázatát annak a nagy narancsfogyasztás
nak, amelyet ma Amerikában tapasztalunk. Statiszti
kai adatok megállapítják a narancsbehozatalt, amely 
oly nagyarányú, hogy New-Уогк minden egyes lako
sára körülbelül 30 kgr. narancs jut egy évre. Hol 
vagyunk mi ettől? A régi jó időben minden szegény 
ember tudott gyermekének meglepetésképpen venni 
egy-egy narancsot. Ma ismeretlen gyümölcs a mai 
kor gyermekei előtt, viszont a hazai alma vagy körte 
oly drága, hogy az éppen oly kevéssé juthat szegény 
gyermekeink kezeibe.

Szállodában felejtett tárgyak. A szállodatulajdo- 
nosnek és a vezetőségnek sokszor szereznek nagy 
gondot azok a tárgyak, amelyeket a vendég elutazá
sakor a szobában felejt. Sok kellemetlen történetnek 
volt ez kiindulópontja, de nem nélkülözik sokszor a 
megfelelő humort sem. A szállodában felejtett tár
gyak között legnagyobb számban a fogkefe szerepel. 
Sokszor marad vissza műfog, álhaj, amelyet persze 
csak a legritkább esetben reklamálnak vissza. Ilyen 
esetben természetesen úgy a műfog, mint az álhaj 
megfelelő jóbarát avagy rokon tulajdonát képezi,

amelynek elszállítását a vendég az illetőnek szere
tettel megígérte. Megesik az is, hogy a hölgyek a 
vásárolt kalapot visszahagyják főleg akkor, ha a 
kalapskatulyában már megfelelő hely nincsen. Ilyen
kor törje fejét a tulajdonos avagy a vezetőség azon, 
hogy a visszamaradt, de természetesen sürgősen 
reklamált kalapot mint szállíttassa el pontosan és 
hiba nélkül az adott címre!

Újjászervezett üzem. Közkedveltségnek örvendő 
Gellér Mihály kartársunk, a Palace-szálloda tulajdo
nosa, a szállodában levő helyiségét kávéházzá átala
kítva, november 1-én átadta a forgalomnak. Egyben 
nagyhírű pincehelyiségét is új vezetés alá helyezte. 
Mindkét helyiséget Kasper András, a szálloda régi és 
kipróbált tagjának a vezetésére bízta, aki szaktudá
sával, agilitásával hihetőleg oda fogja fejleszteni, 
amely régi hírnevének megfelel.

Szerkesztői üzenet
Érdeklődő. Nagybecsű megkeresése örömmel 

tölt el bennünket már azért is, mert ezzel szakmánk 
és lapunk iránti meleg érdeklődését árulja el. Kérdé
sére örömmel válaszolunk. A „Saladé Doria“ a kö
vetkezőleg készül. Friss zöld ugorkát lehámozva to- 
jásdad alakú szeletekre vágjuk, majd leforrázzuk. 
Utána hülni hagyjuk, amiután kevés angol mustárral 
kevert mayonnaise mártással keverjük, majd hidegen 
üvegtányérban felszolgáljuk.

Hűséges olvasónak. A pilaff, bélszinszelet és 
barackra vonatkozó recepteket az Escoffier mes
ter szakácskönyvében terjedelmesen feltalálhatja. 
Amennyiben a nevezett szakmunkához nem tudna 
hozzájutni, az erre vonatkozó tájékoztatást — válasz
bélyeg csatolása esetén — a legnagyobb örömmel 
megadjuk.

László Lajos és Gyula
prágai módra készült sonka, 
valamint szalámi és egyéb 

H E N T E S Á R U K  G Y Á R A .
Elsőrendű z s í r  és sza l onna  nagybani eladása.
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Éttermi segéd. Előkelő üzemben állandó alkal
maztatást keres. E téren nagy gyakorlattal rendelke
zik, amelyet a legelőkelőbb üzemekben szerzett meg. 
Ajánlatokat „szorgalmas“ jelige alatt a kiadóhiva
talba kér küldeni.

Üzletvezetői állást keres gazdag szakismerettel 
rendelkező, több éven át külföldön működött „szak
ember“ . Ajánlatokat a feltételek megjelölésével a ki- 
adóhivatalba kérünk. Kivánatra a legjobb referenciák 
az érdeklődő rendelkezésére állanak.

Francia konyhát vezető konyhafőnök állást vál
toztatna. Csakis elsőrangú üzemet vállalok. Ajánlat 
benyújtásához címet kérek. „Jobb javadalom“ jeli
gére.

Volt vendéglős, aki megfelelő óvadékkal rendel
kezik, üzletvezetői állást keres. Ajánlatokat szerkesz
tőségünkbe kér „szakember“ jelige alatt.

Nagy szálloda és éttermiüzem szakképzett pince
mestert keres. Csak szakképzett egyének ajánlatait 
veheti tekintetbe, akik már nagyobb üzemekben el
sajátított megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. Aján
latokat „pincemester“ cím alatt szerkesztőségünk 
továbbit.

Előkelő üzem szakavatott felszolgáló-személy
zetet keres. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbít.

Üzletvezetői állást keres perfekt szakmai és gaz
dasági tudással bíró egyén. Kitűnő referenciákkal 
rendelkezik. Ajánlatokat: „Gazdasági kontroll“ jel
igére a szerkesztőségbe kérek.

Felelős szerkesztő: Walter Károly Felelős kiadó: Rausch László. 
Készült Korvin Testvérek grafikai intézetében, Budapest, VI., Révay-u. 14- 

Felelős nyomdavezető; Korvin József

Törley pezsgő
ß v a n d  U c R e s e v v é

LEGÚJABB SZAKIRODALMI KÖNYVEK.

MARENCICH OTTÓ

A SZÁLLODA- ÉS ÉTKEZŐÜZEMEK 
KÉZIKÖNYVE

Tartalom  : A szá lloda általában. I .  A  s z á llo d a  s z e r « 
v e z é s e  és b e re n d e z é s e . A helyiségek beosztása 1. Előtér 
és csarnok (Hall) beosztása- 2. A szállodaszoba és beren
dezése. 3. Az étterem beosztása és berendezése. 4. Fel
szolgáló (service) asztal, pincértálaló (office). 5. A konyha 
és annak beosztása. 6. A pince. 7. A mosókonyha. I I .  
E g é s z s é g ü g y i  b e re n d e z é s . I I I .  M ű s z a k i ( t e c h n ik a i ) b e »  
re n d e z é s . 1. Csatorna, vízvezeték, fürdőszoba és klozett- 
berendezés- 2. Fűtőberendezés- 3. Villanyberendezés, vilá
gítás. 4. Felvonó (Lift). 5. Porszívó (Vacuum) berendezés.
6. Hűtőberendezés. I V ,  A z  ü zem  v e z e té s e , l. A gazdasági 
hivatal. 2. A szálloda vezetése- 3. Az étterem vezetése. 
4. A konyha vezetése. 5. A szállodaüzem és vendéglő
üzem ellenőrzése. 6. A konyha ellenőrzése és kalkulációja-
7. A kalkuláció egy uj üzem szervezésénél vagy üzem
átvételénél. ___________

MAGYAR-FRANCIA-NÉMET-ANGOL 
SZÓTÁR

A VENDÉGLÓIPAR SZÁM ÁRA
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉTLAP HELYESÍRÁSÁRA 

KÉT RÉSZBEN

Összeállította : Marencich Ottó.
Kapható W a lte r  K á io ly  főigazgatónál, Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Ipartestülete, Kálvin-tér 2. és a 

Dunapalota szálloda igazgatóságánál.

F A N D A  Á G O S T O N  ÉS 
ZIMMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC HALÁSZMESTER
Főüzlet: BUDAPEST Fióküzlet
Központi Vásárcsarnok @ V., JózseMér 12. szám:

TELEFON: JÓZSEF 48-94 és 150-65. 2-6

Szent István Porter Sör
a Polgári Serfőzde

Páratlan különlegessége.

Mercur bérautóüzem Telefon: 48-21 és 191-46.
Sürgönyeim: Luxautó.

hl___________________________ Budapest, VL, Gróf Zichy Jenő-utca 11.

Mindenféle O Z Ö N Y E G E K  H T T S 7 Á T ?  V A P T T T T M
ninnninnnniiin ininnnnnn   X X  w  k J  /  ^ X  Л , V /"*\  У,_ *  ^  J I I  / у  I  jer T I

h l___________w  mindenféle kezelése VII., Nagydiófa-utca 22. Telefon: József 128-80.



S Z Á L L O D A -  ÉS VENDÉGLSZ EM LE  147
IIIIIIIIIIMIIIIItlIIIHINIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIMINIIIIIIIIIIlHMIHIIIIIIIIIIIIIHIIIinillllllllllllinillllllllllllllllllllllllllliliillllllllllllliillllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiiilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMMIHIIIIIIIIII



148 S Z Á L L O D A -  ÉS V E N D É G L Ö lP A R I  SZEMLE





^K O RV IN  T E S T V É R E K ^  
G R A F IK A I  IN T É Z E T E



9 Г -------------------------

K O R V I N  T E S T V É R E K  
G R A F I K A I  I N T É Z E T E


