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10. FÜZET

Az U. N. I. T  I. kongresszusa Rómában
Az Unione Nazionale Industrie Turistiche 

Italiane Rómában a szent városban tartotta első 
kongresszusát. A  nagyszerűen megszervezett össze
jövetel sokáig emlékezetében fog maradni a meg
jelenteknek, kik a világ minden tájáról és országából 
jöttek, hogy tudásukkal és tapasztalataikkal a szál
lodaipar még sok megoldatlan problémájából néhá
nyat a megvalósulás felé vigyenek.

Miélőtt az ülésekről kivonatban beszámolnék, 
szükségesnek tartom, hogy az Unitiról és annak meg
alapítójáról egyet-mást közöljek:

Az U. N. I. T. I. részvénytársaság, 250.000 lira 
befizetett alaptőkével.

Alapítója Grand Uff. Avv. Rag. Ludovico Si- 
lenzi, egy lelkes szállodás család tagja, aki mint 
elnök a szövetség vezetője is. Előkelő, nagy be
folyású, dúsgazdag családból származik. Róma két 
vezető szállója, a Hotel de Russie és a Majestic a 
Silenzi-család tulajdonát képezik.

Mindezt előre kellett bocsátanom, hogy elnö
künk egyéniségét kollégáimmal megismertessem.

Az U. N. I. T. I. nem üzlet, hanem L. Silenzinek 
egy álma, vagy inkább életcélja. Csak így érthető 
meg az a végtelen szeretet, amellyel ügyeinket ve
zeti, feláldozva idejét, pénzt, hogy e szövetség tag
jait szolgálja és idővel olyan szervezetet alkosson, 
amelyért az egész világ utazó közönsége hálás lesz.

Az U. N. I. T. I. megalapításának célja az egyen
rangú vezető szállók szövetségbe való tömörítése. 
Az elsőrangú szállók érdeke sok tekintetben eltérő a 
többi szálló érdekétől1. Mert míg e kategóriának ven
dégeit nagyrészt a külföld szolgáltatja, a kisebb szál
lók, kevés kivétellel, a belföld forgalmát bonyolítják 
csak le s ennek következtében nem is igen hajlan
dók áldozatot hozni, vagy intenziven foglalkozni az 
idegenforgalom előmozdításának érdekében.

Az U. N. I. T. I. a szövetség tagjainak érdekében 
állandó érintkezésben van bel- és külföldi menet- 
jegyirodákkal, idegenforgalmi szervezetekkel, vas
utakkal, hajózási vállalatokkal stb. Állandó figye
lemmel kiséri a vasúti és hajózási menetrendek össze
állítását.

Legfontosabb célja azonban a jómódú utazó- 
közönségnek szállója megválasztását megkönnyíteni. 
Az U. N. I. T. I. elsőrangú szállók szövetsége, tehát

bárhova is utazik az idegen, amint U. N. I. T. I. 
szállóban száll meg, már is biztos lehet abban, hogy 
elsőrangú megbizható szállót választott.

Másik fontos célja a szövetségnek a kollektiv 
hirdetés. Máris jól szervezett sokoldalú hirdetési 
lehetőség áll a tagok rendelkezésére. A  szövetség 
tagjai egymás szállóit plakáton, levélpapíron, menün, 
naptáron stb. hirdetik a világ majdnem minden 
országában.

A fent felsoroltak az U. N. I. T. I. főcéljai, de 
ezeken kívül sok minden a szállodaipart érintő 
dologban igen élénk tevékenységet fejt ki.

A kongresszus.
A magyar szállodaipar U. N. I. T. I. tagjait 

Marencich Ottó a Dunapalota és Hungária szállók 
vezérigazgatója, a székesfőváros Szent Gellért szál
lóját pedig feleségem társaságában én képviseltem.

A gyűlések a Hotel Russie külön termében tar
tattak. Általában az olasz nyelvet használták, de 
bárki a német, francia vagy angol nyelven is be
szélhetett.

A kongresszust L. Silenzi elnök hosszú tartalmas 
beszéddel nyitotta meg, üdvözölvén a megjelenteket.

Marencich Ottó a magyar kormány, a székes- 
főváros és a magyar szállodások nevében olasz nyel
ven üdvözli az U. N. I. T. I. első kongresszusát. A  
nagy hatást elért beszédet az elnök megköszöni.

Rendkívül élénk viták fejlődnek ki, különösen a 
valamennyiünket leginkább érdeklő kollektiv hirde
tés körül. Hosszas érvelés után sikerült egy javasla
tomat elfogadtatni, amely kötelezi az összes U. N. I. 
T. I. tagokat egy szabványos művészies keretben 
elhelyezett, az U. N. I. T. I. szállók névsorát tartal
mazó hirdetés kifüggesztésére.

Igen érdekes, magas színvonalú beszédek hang
zottak el a személyzet külföldi csereakciójáról. Kivé
tel nélkül mindenki belátja, hogy lehetetlen lesz 
szállóink mai színvonalát fenntartani, ha személyze
tünknek nem adatik alkalom a továbbképzésre és az 
idegen nyelvek elsajátítására.

Megbeszélés tárgyát képezte a külföldi pénzek, 
valamint a különböző bankok és utazási vállalatok 
által kibocsátott csekkek beváltása.

Mint Gasteinban, itt is több javaslat hangzott
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e] az utazás megkönnyítése és kellemetlenségeinek 
megszüntetése érdekében. Kétségtelen, hogy vizűm- 
megszerzés, útlevélkényszer, kellemetlenségek a ha
tárokon stb. kedvét szegik az utazó közönségnek és 
nehezen határozzák el magukat egy hosszabb útra.

Őszinte szavakat hallottam a szerencsejáték 
nemzetközi szabályozásáról. Ezt, a nemzetközi szál
lodaipart annyira érdeklő ügyet, hozzáértők, elfogu
latlan módon tárgyalták és fenntartását követelték. 
A szerencsejáték az utazóközönség kedvelt szórako
zása főkép este és minden nemzet fiát szórakoztatja, 
mert sem tudóst, sem nyelvismeretet a játék nem 
kiván. Általános vélemény, hogy az állam által sza
bályozott szerencsejáték kevesebb kárt okoz, mint a 
többé-kevésbbé titokban vagy nyíltan folytatott sze
rencsejáték a különböző kaszinókban és klubokban.

Marencich Ottó az ügysorozat legtöbb pontjá
hoz már jól ismert szaktudósával szólt hozzá és 
jelentős sikereket ért el, ezúton is öregbítve a magyar 
szálloda-ipar jelentőségét.

Díszes vacsora fejezte be a római kongresszust 
a Hotel Russie egyik legszebb termében. Remekül 
díszített virágos asztalon lucullusi vacsorát szolgáltak 
fel. Sok fel köszöntő hangzott el, köztük Marencich 
Ottóé is.

A négynapos kongresszus utón 3 napos nápolyi 
kirándulás következett. Már Rómában kóstolót kap
tunk az olaszok szives vendéglátósából, de Nápoly 
mindent felülmúlt.

A 3 nap a legnagyobb gonddal volt megszer
vezve, hogy a természet szépségeiben gyönyörköd
hessünk és' Nápoly környékének minden történelmi 
nevezetességét megszemlélhessük.

Bucsulakománkon a Grand Hotelban, Maren
cich Ottó Budapestre hívta meg az U. N. I. T. I. 
1925. évi kongresszusát.

Mielőtt rövidre fogott beszámolómat befejez
ném, szükségét látom annak, hogy két kollégámról, 
Marencich Ottóról és G. Barbianóról, a római Regina 
Carlton Palace tulajdonosáról még külön is meg
emlékezzem.

Egy kongresszus helyéül a legszebb vidéket vá
laszthatjuk. Nagyon fontos dolgokat oldhatunk meg. 
Tartós, jó emlékeket azonban csak akkor fogunk 
onnan elhozni, ha a kongresszus szabad idejét kedé
lyesen, jó hangulatban töltöttük el.

Kél kollégámnak oroszlánrésze van abban, hogy 
a római U. N. I. T. I. kongresszus sokáig élni fog 
valamennyi résztvevő lelkében, mert Isten áldotta 
jókedvüket és humorukat oly pazarul szórták, hogy 
az egész társaságot jókedvre hangolták és néha 
bizony falrengető nevetésben nyert ez kifejezést.

Hálásan gondolunk elnökünkre, L. Silenzire és 
segítőtársára P. Barrera, titkár úrra, mert az ő fárad
hatatlan munkabírásuk tette lehetővé, hogy egy hét
napos kongresszus, elejétől-végig minden akadály és 
zavar nélkül folyt le.

KURTZ BÉLA.

Idegenforgalom Magyarországon
Amidőn a jelenlegi nehéz időkben idegenforga

lomról vagy idegenforgalom emelésről említést te
szek, úgy tűnik fel nekem, mintha utópiákról beszél
nék, de optimista lévén, mégis abban a biztos re
ményben élek, hogy a közeljövőben mégis jobb idő
ket látunk, amelyben a józan ész és kereskedelmi 
szellem felülkerekedik.

Az idegenforgalom mint olyan, olyan régi, mint 
maga az emberiség. Idegenforgalommal évszázadok 
óta elsősorban azok az országok foglalkoznak inten
zivebben, amelyek az őskori kultúra maradványait 
mutathatják fel, mint pl. Olaszország, Egyptom, 
Görögország, viszont Németország, Spanyolország 
és Franciaország pedig a középkori kultúrával és 
annak emlékeivel dicsekedhetnek. Vannak még or
szágok, amelyek a természet szépsége által vonzzák 
az idegent, mint pl. Svájc, Skandinávia és Tirol, 
valamint vannak olyan országok, amelyek mindezek 
hiányában mesterségesen idézik elő az idegenforgal
mat, mint pl. szomszédunk Ausztria és különösen 
annak fővárosa Bécs. Nézetem szerint Magyar-

Schaumburg-Lippe herceg
udvari pincészete

Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t.

Bor ® Pezsgő
BUDAPEST, V.
N Ä D O R - U T C A  16.SZÄM
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országot és különösen fővárosunkat abba a csoportba 
sorozhatjuk be, amelyik természeti szépségekkel di
csekedhetik, mert nem túlzók, ha azt mondom, hogy 
Budapest Európának legszebb városainak egyike. 
Van azonban országunknak és különösen főváro
sunknak még egy másik kincse is, amely még ezideig 
alig talált megfelelő kihasználást és ez Budapest szi
vében lévő nagy gyógyhatással biró források, ame
lyek lehetővé tennék annak a tervnek megvalósulá
sát, hogy fővárosunk rövidesen kiváló fürdővárossá 
váljék.

Ha idegenforgalmunk jelenlegi helyzetét nézzük, 
szomorú szívvel kell konstatálnunk, hogy erről emlí
tést tenni alig lehet, mert már a békeidőben is 
csekélynek nevezhető idegenforgalom, amely akkor 
30%-ot tett ki, ma alig 6%~ra zuhant le, de épp ez a 
körülmény legyen indító oka annak, hogy a főváros 
és az illető tényezők minden lehetőt kíséreljenek 
meg, hogy az idegenforgalmat emeljék, amely oly 
szoros kapcsolatban áll a szállodai és vendéglői ipar
ral. Köztudomású az a körülmény is, hogy az idegen 
nemcsak a szállodai iparra nézve fontos, hanem ennek 
emelése minden más ipart is kedvezően befolyásolja. 
Ezt a körülményt a külföld már régen belátta és 
elsősorban arra törekszik, hogy a szálloda- és vendég
lői ipart fejlődésre buzdítsa. Nálunk ellenben a 
helyzet az, hogy a túlzott adórendszerrel és a külön
böző bürokratikus intézkedésekkel még a megszál
lott területbe!! magyart is — minden patriotizmusa 
dacára — elveszítette.

Csonka-Magyarországon — sajnos — csakis a 
főváros jöhet idegenforgalom tekintetében számí
tásba, mert az a pár megmaradt nagyobb város 
csakis a környékbeli látogatásokra számíthat. így 
tehát nem marad más mint egy pár fürdőhely és a 
főváros, itt pedig azt látjuk, hogy az idén úgy a 
fürdőhelyeken, mint a fővárosban a forgalom ]énye- 
gesen csökkent, ennek főoka pedig csak a helytelen 
adópolitika és általában a drágaság. Ausztriában és 
a külföldön ma már sokkal olcsóbb az élet mint mi- 
nálunk s ezenkívül a külföld mindent megtesz, hogy

az utazóközönséget vonzza, holott nálunk ilyen törek
vésnek nyoma sincsen.

Ebből az állapotból a kivezető utat a kormány és 
a főváros vezetősége találhatja meg, akinek első
rangú kötelessége, hogy bennünket támogasson 
abban a törekvésben, hogy az idegenforgalom emel
kedését elérjük, ezt azonban csak úgy érhetjük el, ha 
eltörölnek minden olyan intézkedést, amely az ide
genforgalomra bénítóan hat.

Lássa be a kormány és a főváros vezetősége, 
hogy a jelenlegi adórendszer káros hatással van az 
idegenforgalomra és hogy a végrehajtási rendszer 
iparunkban a legnagyobb elkeseredést idézte elő. Ez 
nemcsak a mi iparunkban, de általában minden vál
lalkozó kedvet megöl, ami pedig sem az állam, sem 
a főváros, legkevésbbé a nemzet érdeke nem leheti

M a r e n c i c h  O t t ó .

Egy nagy kincs
Az emberi élet, ha nevére méltó akar lenni, a 

munka és tevékenység láncolata.
Ha van varázsos szer, „csodabalzsam", amely 

tiszteletet, becsülést szerez; nyugodt és megelégedett 
napokat biztosít: akkor az a munkai Visszatükröző
dik ez az emberiség legkimagaslóbb alakjainak élet
nézetein.

Midőn az amerikaiak bálványa, Lincoln Ábra
hám felől kérdezősködött, e jellemző felvilágosítást 
kapta: „He wan the son of a working man and him 
self a working man".*)

Nem is idegenkedett a világ sohasem a munká
tól. Inkább az ó-szövetség példája szerint mindenkor 
nagyra becsülte ezt és szorgalmasan gyakorolta. 
Izrael népénél egyedül Lévi törzse, mely az isteni
tisztelet végzésére volt kiválasztva, képezett e tekin
tetben kivételt. A többi törzs minden tagjának külö
nös foglalkozást kellett tanulnia. Bármily munka
nemre esett is választása, biztos lehetett, hogy a tár
sadalom elismeréssel adózik szorgalma és fáradsá-

*) Munkás fia volt és maga is munkás

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 s z a l o n n a  nagybani eladása.

BUD APEST, VIII., N É M E T -U T C A
Telefon : Távirat:

József 15-34. Á * L m  Lászlósonka.
4 - 4 ____________________ _
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gai iránt. Kötelessége volt minden szülőnek gondos
kodni arról, hogy gyermeke valami foglalkozást, 
mesterséget tanuljon. „Ha valaki — mondja ide- 
vonatkozólag a Kidduschin — nem taníttatja fiát 
valami mesterségre, az éppen úgy tesz, mintha útón- 
állóvá nevelné.“

A Talmud ily értelmű rendeletéinek megfelelő
i g  még a legkiválóbb tudósok és papok is valami 
kézügyességben képezték ki magukat. A híres Józsua 
és a két Nezacha Izsák vasművesek; Hakador Nehe- 
miás fazekas; Chaita tudós szabó; Hazandtan 
Jochana, Oschaja és Chanina cipészek; Nanechtham 
Judás sütő voltak.

A nagyrabecsülés, mellyel' a zsidó nép a munka 
iránt viseltetett, nem igen található más ókori né
peknél.

A görögök elismerték ugyan a munka szüksé
gességét, de becsének megállapításánál oly meg
különböztetést szülő mérővesszőt alkalmaztak, amely 
nagy hátrányára volt a társadalom szabadabb fejlő
désének; a szellemi, de főleg az anyagi érdekek elő
mozdításának.

Igaz ugyan, hogy már a hőskorban egyesek 
maguk készítették fegyvereiket. Penelope — Ulysses 
neje •— maga szőtte ruháit, de ily foglalkozást a 
görög előkelő legfeljebb saját szükségleteinek fede
zésére és különös kedvtelésből folytatott. Amivel 
szabadon, tekintélyének kockáztatása nélkül foglal
kozhatott a görög nemes, az a legrégibb időkben 
egyedül a fegyverforgatás, később még a tudomá
nyok művelése volt.

A kézimunka, a kenyéradó foglalkozás, az üzleti 
pálya nem tartozott a tisztességes életállapotok közé. 
Az iparost és kereskedőt rabszolga-léleknek tekintve, 
megtagadott tőle a görög felfogás minden fogékony
ságot valami nagy, magasztos iránt, minden neme
sebb gondolkozást és a becstelenség bélyegével, 
szégyenítvén meg, megvetésével keserítette.

„Aki — mondja Demosthenes — alacsony és 
megvetésre méltó munkával foglalkozik, attól nem 
lehet tetterőt és nagylelkűséget várni, mert aminők 
az emberek foglalkozásai, olyanok érzelmei is.“

Platon elismeri ugyan, hogy a kézműves nél- 
külözhetlen az állam szervezetében, az emberi tár
sadalom egészének megalkotására, de csak aláren
delt osztálynak tekinti, melynek érdekeiről az állam 
nem tartozik gondoskodni. Még a józanabb gondol
kozásé Aristoteles sem ismeri el a földműveseket,
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iparosokat és napszámosokat az állam polgárai gya
nánt. Azon meggyőződésben, hogy a kézimunka el
tompítja a testet és szellemet egyaránt, megtiltja, 
hogy a jó polgár és jó államférfiu kézimunkával fog
lalkozzék.

Nyilvános hivatalt nem is viselhetett semmiféle 
iparos, vagy akármily kézimunkával foglalkozó egyé
niség. A thébai törvények szerint csak az nyerhetett 
hivatalt, ki legalább tíz év óta nem folytatott mester
séget. Epidamnosban csak rabszolgák lehettek kéz
művesek. Athen mindazáltal P e r i к 1 e s korában 
kivételt képezett, aki k i m o n d o t t a ,  hogy a kézi
munka nem szégyen.

Még a tudományokkal és művészetekkel is csak 
mint műkedvelőnek lehetett az igazi görög polgár
nak foglalkoznia. Ismenias kitűnő fuvolás volt. Mi
dőn valaki művészi játékát dicsérte, Antisthenes 
megjegyzé: „Bizonyosan alacsony származású, kü
lönben nem játszhatnék oly szépen“. N. Sándor külö
nös előszeretettel citerázott és művészileg kezelte e 
hangszert. Atyja Fülöp semmikép sem tudott fiának 
e kedvtelésével megbarátkozni. Midőn egy alkalom
mal nyilvánosan, a királyi palotában egybegyült ven
dégek előtt merészkedett fia a citerát pengetni, e 
szavakkal pirongatta meg: „Nem szégyenled ma
gadat, hogy ily szépen játszol. Elég megtiszteltetés a 
Múzsákra nézve, ha egy király meghallgatására mél
tatja“.

Lényegileg ugyanezen felfogás uralkodott a ké
zimunkát illetőleg a római birodalomban is. A külön
böző korszakokban mindazáltal különbözők voltak e 
tekintetben a nézetek.

A legrégibb időkben nagyrabecsülték a rómaiak 
a földművelést. Az ősrómai nemes büszke volt arra, 
hogy önmaga műveli birtokát. A legnagyobb dicsé
ret volt — Cato szerint — ha jó gazdának nevezhet
tek valakit. Egyes családokat is oly nevekkel díszí
tettek fel, amily termesztmények által tűntek ki. 
Lentulus ősei jó lencséjüknek köszönik nevüket. Fa- 
bius elődei hires babot termesztettek. Cicero család
ját borsójáról nevezték el. Porciusnak sertései, 
Asekiusnak szamarai voltak nevezetesek.

Mily felfogásnak hódolt a régi római társada
lom, világosan kitűnik Cato azon feleleteiből is, 
amelyeket egy kiváncsi kérdezősködőnek adott. A 
kérdező szerette volna tudni, melyik a legjobb fog
lalkozás. „A jó állattenyésztés“ mondja Cato. Hát 
ezután melyik következik? „A meglehetős jó állat-
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tenyésztés“. És ezután? ostromolja tovább. „A rossz 
állattenyésztés“ feleli Cato. Hát ezután? „Ezután kö- 
ketkezik a földművelés“, világosítja fel Cato a kiván
csit. De ez mégsem nyugszik, hanem tovább kérdez 
és kutatja, mit vél az uzsora felől. „Az uzsora — 
mondja Cato — egyenlő a gyilkossággal“.

Így vélekedtek a régi rómaiak. De a későbbi, a 
görög befolyás hatása alatt álló kor már más véle
ményt vallott. Varró panaszkodik, hogy nem mun
kára használja a római kezeit, hanem tapsolásra a 
színházban és cirkuszban. Livius tanúsága szerint a 
második köztársaság idejében aljas foglalkozásnak 
tekintették a földművelést. Cicero illetlennek tartja, 
hogy a szabad római polgár kézimunkával foglal
kozzék, vagy nyerészkedésre számított üzletet foly
tasson.

Teljesen a görög felfogás után indulva, a római 
polgárnak sem lehetett más életpályát választania, 
mint a katonáskodást, vagy az államszolgálatot. 
Tudománnyal és művészettel foglalkozhatott ugyan 
a római polgár, de csak kedvtelésből, nem hivatás
ból. Hivatásos szellemi munkások csak idegenek, 
vagy szabadon bocsátott rabszolgák lehettek. Je l
lemzők e tekintetben Cicero szavai. A szónokok 
fejedelme rendkívül becsülte a híres színészt Ros- 
ciust. Foglalkozásával azonban nem tudott kibékülni. 
Sajnálattal említi egyik beszédében, hogy Roscius 
színész és megjegyzi, hogy oly ragyogó tehetségekkel 
megáldott egyéniségnek nem lenne szabad a szín
házban fellépnie. A színművészeiét is aljas foglal
kozásnak tekintette és csak a rabszolgáknak kívánta 
fenntartatni.

Azonban jóllehet ily téves felfogást táplált a 
római és görög nép a munka becséről általánosság
ban, mindazáltal nem kárhoztatta. Dolgoznia kellett 
mindenkinek. „Aki nem dolgozik — mondotta Solon 
— azt a törvényszék elé kell állítani“. Egy másik 
görög államférfié szerint pedig: „Aki nem dolgozik, 
az rabló“. Csak a munka minőségére, a foglalkozás 
jellegére nézve tápláltak téves nézeteket. Egyedül a 
szellemi munka méltó az emberhez, mondották és az 
igazi polgár nevezetére csak az érdemes, aki fegy
verforgatással, vagy hivataloskodással tölti életét!

A rég világ ferde nézeteit a kereszténység gyö
keresen átalakította. A zsidó hagyományok nyomdo
kaiba lépve, erélyesen sürgette a kereszténység a 
munkát és azt minden izében a tisztelet nimbuszával 
vette körül. Világosan és érthetően írja idevonatko-

P E T Z  T E S T V É R E K
Hercegprimási Vasöntöde és Gépgyár 
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zólag a nemzetek apostola, aki maga is kézműves, 
sátorcsináló volt: „Mikor nálatok voltunk, meghagy
tuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. 
Ugyanis hallottuk, hogy némelyek közöttetek mit- 
sem dolgozván, csak hivalkodnak. Azoknak, akik 
effélék, meghagyjuk, hogy csendességgel munkál
kodván, egyék kenyerüket“.

Az apostol e szavait visszhangoztatják a szent 
atyák. Aranyszájú Szent János egyenesen mondja, 
hogy minden munka tisztességes, kivéve azokat, 
melyek a testet vagy lelket megrontják. Theodoret 
egész művet írt a munka dicsőítésére. Szent Ágoston 
szerint: „Misem nehezebb, mint a tétlenség. Boldog 
az, ki életét nemes céloknak szentelte és jól meg
fontolt terveit bölcsen megvalósítja. A t é t l e n s é g  
f é l a n n y i  i d ő  a l a t t  p u s z t í t j a  e l  a v a 
g y o n t ,  m i n t  a m e n n y i  a l a t t  a z t  me g -  
s z e r e z t ü  k“.

Leomlott a válaszfal, melyet a régi világ a munka 
nemei közé emelt és amely által a szabad embernek 
foglalkozásait a rabszolgáétól megkülönböztette. 
Helyébe az egyenlőség lépett, mely a munkást ma
— legyen az szellemi, vagy kézimunkás — a tisztelet 
és becsülés ugyanazon színvonalára állítja, feltéve, 
hogy nem vegyülnek foglalkozásába oly elemek, 
melyek annak lényegét megmételyezik. A keresz
ténység oly tiszteletet biztosított minden munkának, 
hogy azt a társadalom minden tagja büszkeségének 
tekintette és tekinti. Valamint a régi római a termé
nyektől kölcsönözte nevét, úgy vette fel most a 
munkás azon nevet, mellyel foglalkozását jelölte.

„Gúnyolódva említjük olykor — mondja Riehl
— a Molnár, Kovács, Szabó, Varga, Lakatos, stb. 
neveket. Mindazáltal ha nem hangzanak is regénye
sen, tisztes nevek ezek. M u n k a  d í s z í t i  a 
p o l g á r t !  Oly büszke volt arra a középkori ember, 
hogy gyakrabban nevezte magát foglalkozása, mint 
lakhelye után.“

Napjainkban nemcsak tisztesség a munka. Élet- 
szükséglet az és boldogulásunk alapja! Eléggé alig 
értékelhető kincs! Tőke, amely a leggazdagabban 
gyümölcsözik.

Fő becse azon jelentőségében rejlik, melynél 
fogva az ember csak munka által lehet azzá, amivé 
csakugyan lesz. Azon mező a munka, amelyre a 
kezdődő polgáriasodás a létért való küzdelmet 
helyezte és általa az emberhez méltóbb viszonyok 
alapját vetette meg. Évezredek óta dolgozik az
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emberiség. Tevékenységi ösztönének azonban szá
zadról századra határozottabb alakot kellett öltenie. 
Érezte, hogy egyedül ezen az úton lehet méltó 
utóda azon elődöknek, kik a mai viszonyok meg
teremtésének súlyos munkájában veritékeztek.

E kötelességérzetnek gyökeret kell vernie min
den nemesebb kebelben. A munkára valló készség
nek, kedvnek, odaadásnak és kitartásnak szilárd meg
győződéssé kell jegecesednieí

Aki nem őrizi bensejében gondosan e tudatot és 
ahelyett, hogy törhetlen szívóssággal ragaszkodnék 
hozzá, hajlamai, vágyai, szenvedélyei csábszavai 
után indul, könnyen téved oly utakra, amelyek köve
tését később sűrű könnyekkel kell megbánnia.

A lét mai súlyos küzdelmeiben ennélfogva 
tegye meg mindenki becsülettel azt, amit tőle a haza, 
a társadalom, hivatása és családja jogosan elvár és 
követel. Lebegtesse állandóan szemei előtt a szép 
szavakat, amelyek egy hivatott lanton csendültek 
meg:

„Munkásság az élet sója,
A romlástól mely megóvja.
És csak az, ki nem hevert,
Várhat áldást és sikert. "

d r . W a l t e r  G y u l a .

Az arany-szabály alkalmazása 
a szállodai munkára

E. M. Statlert n szállodás világ- legnagyobb 
emberének tartják. Már ebből a szempontból is 
érdekelhet bennünket az a beszéd, amelyet az 
Amerikai Szálloda Egyesület tagjainak tiszte
letére adott ebéden mondott a fenti cim alatt.

A legtöbb üzlet két részből áll: fizikai részből, 
amelyet az épületekre és felszerelésekre vonatkozó 
dolgok alkotnak, másodszor szellemi részből, amelyet 
az üzem vezetése, irányítása, az üzemet valósággá 
tevő emberek kapcsolata teremt meg. A fizikai dol
gok igen fontosak, a szállodai üzletben talán sokkal 
inkább, mint bármely más iparban, mert a közönség 
mindazt, amit a szálloda előállít, ott magában a 
szállodában használja fel. Itt nincsen szükség cso
magoló papírra, spárgára, sem szállító kocsira, mely 
az árút házhoz szállítsa. A szellemi rész a szállodai 
iparban sokkal fontosabb, mint a fizikai. A szálloda 
„árúcikkei“ főleg a „szolgáltatásiból állanak. A szol
gáltatás pedig oly cikk, amely három emberi tulaj
donságból van összetéve:

1. emberi jellem,
2. emberi tapasztalat és gyakorlat,
8. emberi viselkedés.
Más szavakkal, a szállodai szolgálat minősége 

attól függ: milyen emberek végzik a munkát, milyen 
tapasztalattal vagy gyakorlattal rendelkeznek, hogyan 
viselkednek a vendégekkel és egymással szemben?

Ez a három követelmény előttem sem volt 
mindig olyan világos gondolat, mint ma. Éveken át 
kutattam, hogy mit jelent ez a három alapvető 
tényező. Életem korábbi szakában nekem is volt 
valamilyen homályos fogalmam arról, hogy mit 
jelent a jobb szolgáltatás a szállodában? Kezdetben 
jobb épületekre, jobb beosztásra és jobb felszere
lésre gondoltam, legyen pl. minden szobának külön 
fürdőszobája . . . Gondoltam a jobb kiszolgálásra is, 
amelyet az alkalmazottak udvarias modora által 
véltem elérni. Minden lehetőt elkövettem, hogy ezt 
megtestesítsem s azért állandóan erről prédikáltam. 
Semmi áldozatot és fáradságot nem kíméltem, csak
hogy az udvariasság politikáját érvényesítsem. 
Ebben a törekvésemben az első dolog, amit meg
tanultam, az volt, hogy mindent megelőzőleg meg
felelő fajta emberekre van szükségem, ha a szál
lodai szolgálatban az udvarias szellemet s kiszol
gálást megtestesíteni akarom. Jó fajta ember alatt 
értem azt, akinek jó lelki dispositiója van, aki kész
ségesen dolgozik, szívből tud mosolyogni és pedig 
őszintén, s nem erőltetett vigyorgással leplezi a lélek 
őszinte derültségének hiányát!

Megengedem, hogy férfi és nő — akár van 
morális érzéke, akár nincs, -— gép mellett kiváló 
segítő erő s igen jó munkát végezhet, lehetséges 
az is, hogy az ipar ezerféle ágában igazi sikerrel 
működhetik, jellemére való tekintet nélkül, de a 
szállodai munkában, ahol olyan sokat kell az embe
reknek egymással' érintkezniük és olyan sok függ 
az embereknek ' a viselkedésétől, ahol az emberi 
tulajdonság határozza meg az „árúcikk“ jellemét, ott 
nem állhatja meg a helyét az, aki alatta marad bizo
nyos morális mértéknek.

Huzamosabb ideig dolgoztunk szívvel-lélekkel 
azon, hogy a szolgálatban és egész organizációnkban 
az udvariasságot kifejlesszük. Értünk is el eredményt, 
még pedig figyelemre méltó eredményt, de csak 
bizonyos fokig. Minden törekvésünk dacára még 
mindig előfordul az udvariatlan bánásmód, amit igen 
nehéz volt megmagyarázni. Be kell vallani, a szolgá
latban nem tudtuk keresztülvinni politikánkat olyan 
mértékben, ahogy óhajtottuk.
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Azután derengeni kezdett bennem, hogy azért 
nem tudjuk tökéletesíteni az udvariasságot üzletünk
ben, mert hiányzik valami a mi embereink képzésé
ből vagy tapasztalatából. Kezdtem látni, hogy maga 
az udvariasság nem elegendő arra a szolgálatra, ame
lyet nyújtani akartam vendégeinknek. Készséges 
segítésnek is kell az udvariassághoz járulni. Vilá
gossá lett, hogy ilyen segítő szolgálatot csak az tud 
végezni, akinek megvan a megfelelő tapasztalata és 
gyakorlata. Pl. Ha bejön hozzánk egy vendég és kér 
egy 5 dolláros szobát, az Írnok azt felelheti szívélye
sen: „Nagyon sajnálom uram, de most nincs 5 dol
láros szobánk“ s ezzel elintézettnek véli a dolgot. 
Ezzel cseppet sem segített ezen a vendégen. Az írnok 
— aki ennyit mond csupán s többet nem, — lehet jó 
természetű fiú, de ezzel egyidejűleg teljes a siker
telenség is. Ismernie kell a ház állapotát, vagyis a 
napi szobalefoglalásokat, a várható távozások szá
mát s egy sereg más egyebet. Azonnal kezébe kell 
vennie annak a vendégnek az ügyét: adjon neki 
szobát, vagy mondja meg neki mikor kaphat, avagy 
szerezzen neki másutt egy szobát, azzal az ajánlattal, 
hogy másnap is gondoskodik róla, amennyiben a 
városban szándékozik tölteni több éjszakát.

Hasonló példát sokat hozhatnék fel. Egyszerre 
világos, hogy a segítő készség fontosabb elem a jó 
szállodai szolgálatban mint az udvariasság. Ehhez 
azonban intelligencia, tapasztalat és képzettség szük
séges. Nem tudunk segíteni, ha nem, tudjuk a módját. 
Semmi sem helyettesítheti ennek a hiányát. Aki 
bármilyen üzletben a határozott tudás helyett csak 
sejteni tud, az bizonyosan csak bajt csinál. Komoly 
nevelő munkát kezdettünk tehát, amely szerintem 
addig fog tartani, amíg az üzletben vagyunk. Ennek 
vége valóban sohasem lehet.

Miután a szolgálat problémáját eddig a pontig 
kidolgoztuk, újabb felfedezésre jutottunk. Az a törek
vésünk, hogy szolgálatainkat a megfelelő egyének 
által megfelelő tapasztalás és gyakorlás révén töké
letesítsük, nem járt és sohasem fog olyan eredmény
nyel járni, mint reméltük és vártuk.

Rájöttünk, hogy a hidat, mely nehézségeinken 
keresztül vezet, még nem fejeztük be. A híd nincs 
készen, a híd záróköve nélkül. Éppen itt lép előtérbe 
az „arany szabály“, mert az „arany szabály“ az á 
zárókő, amely a viselkedéshez tartozik. Az emberek 
lehetnek jó anyagból, lehet intelligenciájuk és ta
pasztalatuk s mégis hibázhatnak, még pedig súlyosan, 
azonban nemcsak hibázhatnak, de hibáznak is. És 
meg vagyok győződve, hogy ez a hibázás folytatódni

fog, amíg egy olyan szervezetünk nem lesz, amely 
gyakorolja az „arany szabály“-t. Bármily sokat tud
jon is valaki, sohasem végezhet igazán jó szolgála
tot a szállodai életben, amíg nem képzeli bele magét 
felebarátjának a helyzetébe. Akkor azután ennek az 
alapvető intelligenciának a birtokában, megtanul 
éppen úgy cselekedni másokkal, ahogyan szeretné, 
hogy vele cselekedjenek az emberek fordított szerep 
esetén. Ezt jelenti az „arany szabály“ a szállodai 
működésben.

Az „arany szabály“ alkalmazása a szállodai 
életben azonban nem csupán az alkalmazottak és 
vendégek közötti viszonyra vonatkozik. Az alkalma
zottak összeműködése, a problémának másik oldala. 
Tekintsünk egy percre a dolognak erre az oldalára 
is. Itt van egy pincér, aki úgy érzi, hogy egyik 
főnöke részéről sohasem részesül illő bánásmódban. 
Nincsen jó viszonyban a szakáccsal s kellemetlen
sége volt a pénztárnokkal. Senkisem fogja azt állí
tani, hogy ez a pincér éppen olyan jó munkát végez, 
mint végezhetne, ha kedvezőbb viszonyok között 
dolgozna. Sem magának, sem nekünk nem végez 
olyan jó munkát, mert ha valakinek a lelkén rágódik 
valami, előítélete vagy képzelt sérelme van, nem tud 
olyan hasznos ember lenni, mint különben lehetne. 
Az ilyen hiányosságok teszik a legjobb szálloda ve
zetését eredménytelenné.

Talán kissé meglepi önöket, hogy amikor üzle
tünk minden részében meg akarunk felelni az „arany 
szabályinak, akkor radikálisak s egyben eléggé régi 
módiak akarunk lenni. Szabályzatainkba, alkalmazot
taink számára írt utasításainkba, többet igyekszünk 
belevinni, mint régi ismerős szavakat, magát a sza
bály szellemét törekszünk az üzletben megvalósítani. 
Halálosan komolyan mondom ezt és megkövetelem, 
hogy megtiszteljenek azzal, hogy higyjenek nekem, 
amikor ezt mondom. Keresztülviszem az „arany 
szabélyt“-t üzletvezetésünkben, mert hiszem, hogy ez 
s egyedül ez fogja eredményezni a szolgálatnak azt 
a nemét, ami után törekszünk.

Az ok, amiért ezt hiszem, azon alapszik, mert 
nem lehet valakinek új elve anélkül, hogy csele
kedetei is meg ne változzanak, nem a régi ember 
többé. Ha meg tudod változtatni azt a módot, ahogy 
gondolkozik a dolgokról, ahogy nézi azokat, ahogy 
mérlegeli azokat, megváltoztatod cselekvése módját 
is. Ezt a befolyást várhatjuk az „arany szabályitól 
is, amely hatását éreztetni fogja az embernek tár
saival, az alárendeltekkel és vendégekkel szemben 
tanúsított viselkedésben.

HARMATVIZ
3—8 Törvényesen védve.

M e g r f n d v l h e t ő  Budapest székesfőváros ásványvíz-üzeme 
I. kér., Gellért-rakpart 1. A  székesfőv. saját kezelésében. 

A Hungárla-litllllimos gyógyforrás szénsavval telített ásványvize. Telefon József 112-59
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A magunk elé kitűzött programmunk tehát a 

következő:
1. Az alkalmazottak kiválasztása intelligenciájuk, 

lelki diszpozíciójuk vagy vérmérsékletük, egy szóval 
jellemük alapján.

2. Nevelő munka állandósítása, abból a célból, 
hogy nagyobb tapasztalaté s képzettebb alkalmazot
taink lehessenek.

3. Az „arany szabály" alkalmazása organizá
ciónk minden tagjánál s az üzlet minden ágában való 
érvényesítése.

Ennek a programmnak célja az, hogy az „arany 
szabályon" alapuló udvariasabb és segítő szolgálatot 
fejlesszünk ki, az olyan szolgálatot, amit mi is sze
retnénk élvezni, ha a vendégnek helyében volnánk.

IFJ. KOMMER BÉLA.

A konyha kalkulációja
A konyha rentabilitásának fontossága a mai 

időkben rendkívül1 jelentőségre emelkedett. Mindezek 
dacára erre a fontos tényezőre alig helyeznek meg
felelő súlyt. Éppen ebből a szempontból nem lehet 
eléggé hangoztatni a kalkuláció nagy fontosságát 
minden szempontjában. Az annyira fontos és az 
árakat befolyásoló üzemi költség természetesen nem 
minden üzemben egyforma, de ennek dacára szük
séges oly közös kulcsot találni, amely az ugyanazon 
kategóriába tartozó üzemek kalkulációját megkönnyí
tené s amelynek révén az illető üzem megtalálhatja 
számítását. Ennek a megvalósítása érdekében na
gyon kívánatos volna, ha a szaktársak saját tapasz
talatukat és követett módszerüket velünk közölnék, 
mert csak így válna lehetségessé oly rendszer össze
állítása, amely minden igényt kielégíteni tudna.

Mi magunk részéről örömmel adunk helyet min
den olyan törekvésnek, amely hivatva van a kérdést 
megoldani és használhatóvá tenni.

Maga a kalkuláció a kereskedelmi életnek leg
természetesebb megnyilvánulása, amely a maga sa
játosságában annyira általános, hogy abban a ven
déglői ipar is helyet talál. A konyha-kalkuláció ebben 
a keretben azonban bizonyos sajátosságokat követel 
magának. Ebben a kalkulációban legjelentősebb sze
repet játsza az úgynevezett káló veszteség kiszámí
tása. Kálóveszteség alatt azt a kórt vagy veszteséget

R ehberger A d o lf és R.-Z.
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 es t, V//., S ip -u tc a  25. 

T e le fo 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.
Rehberger csokoládék elsőrendű minőségűek. 6 -6

értjük, amely az elkészített, de el1 nem adott ételek 
által származik. Ez a veszteség még a legjobban 
menő üzletben is igen nagy százalékot képvisel. Az 
üzletben ennek a tételnek eliminálása nagy szak
tudóst és alapos ismeretet követel. Ezt rideg szabá
lyokkal, bürokratikus intézkedésekkel kiküszöbölni 
nem lehet. Itt csakis a vezető szaktudósa érvényesül, 
mert enélkül az üzlet érdeke és hírneve veszélyez
tetve volna. így tehát látjuk, hogy a konyha kalku
lációjában nem elegendő a tiszta önköltség számítás, 
hanem ahhoz még egy bizonyos átlagos százalékot 
kell számítanunk az említett káló által okozható vesz
teség fedezésére.

A konyhában könnyen kiszámítható egy ebéd
hez avagy adaghoz szükséges nyersanyag önkölt
sége. Ez nagyobb üzemben egyszerűen a piaci árak 
ellenőrzése vagy a szállítólevelek alapján megtör
ténhetik. Ha ismerjük a nyersanyag valódi értékét — 
ehhez hozzászámítjuk az állandó és változó üzem
költség százalékát, a veszteségi kvótát és az elérhető 
hasznot. Minden kalkuláció arra kell hogy képessé 
tegyen bennünket, hogy ennek révén a konkurrencia 
képes és logikus eladási órát megállapíthassuk.

Az ételt még mielőtt a fogyasztáshoz jut, még 
ezenkívül számottevő kiadások terhelik, amiket a 
vendéglős köteles számításba venni. A mór ismert 
költségen kívül1 még az úgynevezett általános költ
ségek bizonyos aránya is terheli az ételt, italt vagy 
más fogyasztást, amelyet a vendégnek helyiségünk
ben kiszolgálunk. Ezért a konyhaüzemet nem sza
bad teljesen az éttermi üzemből kivonni, ezt tehát in
kább mint ellátási üzemet kell kezelni s ezért helyes 
ha az ellátási üzemhez tartozó konyha, pince, kávé- 
ház, bár stb. költségeit összevonjuk és logikus kulcs 
szerint felosztjuk, ezután az illető csoportra eső részt 
az ennek szolgáltatott nyersanyakhoz számítjuk s 
így az illető csoport egyéni számláját alakítjuk. Ezt 
a költségkvótát minden gyakorlattal biró üzletember 
saját tapasztalata és meghatározása szerint állapítja 
meg. Proporcionák üzemben rendszerint az össz
költségek 3/, részét a szálloda, х/б részét a konyha és 
a fennmaradó х/б részt a pince és a kávéház viseli. 
Ott, ahol szálloda-üzem nincsen és csak éttermi üzem 
van, rendszerint a kávéházi üzem is elesik, avagy 
külön elszámolást nyer. Ily esetben rendesen a költ
ségek 2/3 részét a konyha, 1/3 részét pedig a pince 
viseli. A kulcs, amint mór említettük, nem lehet ál
talános érvényű, mert az az üzemhez igazodik, vala-

" P '\ r \ rw áyomorbetegeknek, vérszegényeknek 
í a i Ű U 1  y L £ t  g y ó g y í t a n i  Ü d í t ő  b o r v i z .

Telefon 43-65 M oh ai Á g n e s -fo rrá s
Egyedárusítás: természetes szénsavas kitűnő asztali ital.
Beszerezhető: Forrástermékek és Ásványvíz 
Kereskedelmi Rt V., Vigadó-utca 2. sz. 4-e
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mint a kalkuláló belátása és tapasztalata szerint tör
ténik.

A konyhát terhelő költséget tehát olyformán 
találjuk, hogy az egy havi összköltséget pontosan 
összeszámítjuk, ennek összegét ezután az illető cso
portok között a már említett logikus kulcs szerint fel
osztjuk, a nyert összeget megint felosztjuk a napi 
összegbe, ezekután tisztán látjuk, hogy a konyhát 
terhelő napi összeg milyen?! Miután az egyhavi 
költségösszeg még nem adhat tiszta képet, mert hi
szen tudjuk, hogy a költségek hónaponként változnak, 
ezért természetes, hogy az óvatos üzletember leg
alább hat hónapot, de még inkább egy vagy több 
évi üzemköltségi átlagot keres és ezt veszi alapul a 
kvóta kiszámításához, mert csak ily módon találhat 
pontos havi vagy napi átlagot! Ez a rendszer rész
letes statisztikát is megenged, mint pl. átlagban 
minden vendégre, szobára, asztalra, székre is ki lehet 
bővíteni! Szükségesnek tartjuk még megemlíteni, 
hogy az ily részletes statisztika korántsem felesleges, 
mert ez az üzemvezetőt ötletekre buzdítja, az eset
leges üzemcsökkenést vagy rendkívüli változásokat 
észrevéteti s ennek folytán rögtöni ellenintézkedésre 
ad alkalmat.

A konyhaárakhoz hozzászámítandó még az ét
termi üzemköltségnek a konyhára eső része, a várt 
haszon és az eladási árra eső esetleges fényűzési adó, 
ez adja meg az étel eladási árát.

Az eladási ár tehát a következő tételekből áll:
1. Nyersanyag; 2. előállítási költség (üzemkölt

ség); 3. várt haszon; 4. az eladási árra eső fény
űzési adó.

Előállítási költség alatt az állandó és a változó 
költséget értjük. A kalkulációt ezért a következő 
formula szerint kell végeznünk.

Nyersanyag + állandó és változó költség ön
költség; önköltség + várt haszon + esetleges adó 
eladási ár.

A felhasznált nyersanyag összege állandó össze
hasonlítása és az üzemköltséggel! való szembeállí
tása, úgymint az árústatisztika azért szükséges, mert 
ezáltal az üzemvezető áttekintést nyer az összüzemre. 
Ez a gyakorlat abba a helyzetbe hozza a szakembert, 
hogy könnyen látja a nyersanyag felhasználását és 
azt, hogy a fogyasztás nem haladja-e túl a rendes 
mértéket vagy szükségletet. A nyersanyag pazarlása 
leginkább befolyásolja a rentabilitást.

Az állandó (vál'tozhatatlan) költségek a követ

kezők: a befektetett magántőkekamat és annak amor
tizációja, esetleges bérek, biztosítás, idegen tőke
kamat (jelzálog stb.) leírások (elhasznált leltár).

A magántőke kamatját legtöbbnyire évi 10% -kai 
számítják, ez a pénzpiac szerint igazodik. A vállal
kozói prémiumot 3%-kal és a rizikó prémiumot 
2% -kai szokták számítani. Az idegen tőke kamat- 
lábja megállapodástól függ. Az ingatlant évi 2% -kai, 
a leltárt 5—10%-kai, a gépeket, kocsikat stb. 
15—20% -kai írják le rendszerint. Az apró leltár kop
tatása, illetve kiegészítése nincsen beleértve, mert 
ez a változó költséghez tartozik és ott a karbantartás
nál találnak elszámolást.

A változó költségek a következők: személyzeti 
fizetés, ellátás, lakás, munkásbiztosító, betegsegély, 
illeték, fűtés, fűtőanyag (konyha részére felhasznált 
szén és fa), világítás, motorikus áram, légszesz, víz, 
javítás, leltárpótlás, karbantartás (épület és bútor), 
technikai berendezés karbantartása és javítása, mo
sás, fehérneműpótlás és kopás, nyomtatványok 
könyvek, írószerek, díszpapir (szaívetta stb.), zene, 
díszítés, járdabér, vigalmi-, forgalmi-, lakás- és 
luxusadók, hirdetés, újságok, segélyek, különböző 
apró kiadósok stb.

Ezeket a költségeket, amint említettük, szét
bontjuk, azok, amelyek tisztán a konyhát, pincét, 
kávéházat vagy szállodát terhelik, csak annak szá
mítjuk fel, a fennmaradó vegyes tételeket pedig az 
ismert kulcs szerint felosztjuk és a nyert összeggel 
az illető számlát megterheljük.

A kalkulációnál nagyon fontos, hogy az üzem
menethez illő praktikus és gyakorlatilag bevált kal
kuláció formulát találjuk.

Elsősorban az összüzem-költség pontos össze
gét tényleg és átlagban és a helyes felosztási kulcsot 
pontosan kell ismernünk.

Az éladási árat még nem ismerhetjük, ez még 
mindig ismeretlen, ezért nem fontos. Tudnunk kell 
mindenekelőtt, hogy milyen százalék számítandó a 
nyersanyaghoz, hogy az összköltség összegét ki
nyerhessük. Ha pl. a nyersanyagra kiadott összeget 
ismerjük és tudjuk, hogy ez pl. átlag per hó 100 ko
rona és az erre eső költség 60 korona, látjuk azt is, 
hogy a nyersanyagra átlag 60%-ot kell hozzászámí
tanunk az üzemköltség fedezésére. Világos, hogy 
ezt a százalékot elsősorban kell ismernünk, amit 
azáltal nyerünk, hogy az árúért kiadott összeget az 
üzemköltséggel szembeállítjuk, illetve ennek száza-

Szodomka Ignácz és F ia
hentes, kolbászáru- és szalámigyár

Budapest, VII., Szövetség utca 33. sz.
Telefon: József 124—49. 8_6
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lékát kalkuláljuk. A fent említett példában tehát az 
árú (nyersanyag) 100 K, az üzemköltség 60 K, 
összköltség tehát 160 K. Ha most még' pl. 25 % -ot 
veszünk számításba mint hasznot, ez egyenlő 
40 K-val, tehát eladási ár 200 K, így tehát e példá
ban 20% volna a nyereség. Meg kell említeni, hogy 
általában alacsonyabb százalékkal mint az itt hozzá
számított 25% -kai is elég szép és kielégítő nyeresé
get érünk el, különösen akkor, ha az állandó és vál
tozó költségekben minden kiadóst beszámítottunk, 
mert a 20%-os tiszta nyereség a szálloda-vendéglő- 
iparban már igen nagynak nevezhető.

Az adott példában látjuk, hogy a nyersanyag és 
az eladási ár közötti különbség 100 % és hogy ebben 
a 100%-ban nem csak az önköltség, hanem az elvárt 
haszon is bennfoglaltatik. Ezt ismerve, most már 
igen könnyű egy adag eladási órát is kiszámítani. 
Megemlítjük még, hogy az ilyen számítás a fent- 
említett kóló vagy veszteségi kvótát is magában 
foglalja, mert az a nyersanyag felhasználásában, 
illetve ennek összegében jutott kifejezésre.

A regie s annak számítása változó is lehet, mert 
ez a forgalom befolyása alatt áll. Ha pl. a forgalom 
40 vagy 50%-kai csökken, ez még nem jelenti azt, 
hogy a költség is ugyanabban a mértékben csökken, 
de még a nyersanyag sem tart arányt. Az állandó 
költség teljes összegében változatlanul marad, a vál
tozó költség pedig természetétől fogva csak nagyon 
lassan hozható a forgalom arányába, ezért nagyobb 
arányú csökkenés magasabb regieköltség' felszámí
tást követel, ami pedig nem mindenkor és minden
hol eszközölhető, különösen ott, ahol a vállalat kon
kurenciával kell hogy megküzdjön. Ily esetben a 
haszon kevesebb vagy egyáltalában nem létezik, 
sok esetben pedig' még veszteség is lehet az ered
mény.

Itt újból kitűnik, hogy milyen fontos a kalkulá
ció, mert ha a kalkuláló üzemvezető adott, biztos 
számokkal rendelkezik, akkor kellemetlen meglepetés 
nem érheti. Rosszabb üzemmenet esetén automati
kusan előkészíti a változó üzemköltségek leépítését, 
úgy, bogy legalább ezek a forgalom arányában tar
tanák magukat, de egyszersmint legtöbb esetben 
utat is talál a szakember a forgalom emelésére. Ezért 
ajánlatos és véleményünk szerint minden üzletember 
kötelességéhez tartozik, legyen ez nagy- vagy kis
üzem, hogy az üzemköltség és forgalom állandóan 
személyesen ellenőriztessék. Ezt a munkát, amely

máskülönben érdekes és tanulságos is, csakis az üz
letvezető végezheti, mert ezáltal megtalálja biztosan 
a kalkuláció helyes bázisát s ami a fő, az egész üze
met kezében tartja és szabályozza. Üzemvezető, aki 
csak reprezentációra és külsőségre fektet súlyt és 
evvel végzi munkáját, a mai nap, de a jövőben sem 
állhatja meg helyét, különösen nagyobb üzemben, 
ahol a kereskedelmi képzettség és organizáló tehet
ség nélkülözhetetlen. MARKNCICH OTTÓ.

A tanoncok megválasztásának fon
tossága a vendéglő és szálloda 

iparában.
Fontos momentum iparunkra nézve az, hogy 

hogyan választjuk meg szakmabeli utódainkat. (Régi 
pesti mondás szerint: den Nachwuchs.) Mert hiába, 
ha iparunkat külföldi niveaura akarjuk emelni, akkor 
azt mór a t a n o n c a i n k  megválasztásánál kell 
kezdeni, mert nem sokat igér iparunknak az olyan 
vendéglősjelölt, aki a segédvizsgázó bizottsági tag 
azon kérdésére: melyik részéből a marhahúsnak 
készítjük el a bolgár rostélyost? azt feleli „a fel- 
sárból“. Egy ilyen választ, sajnos mint elfogultságot 
lehet minősíteni, de abban a régi jó időben, amikor 
boldogult Illits József igazgató korában kifogásolta, 
hogy a borfiuk egyike a tányérmelegítő készüléket 
r e z s u n a k  nevezte „Rechaud“ helyett, nagyon 
kevés kilátása lett volna ennek az éthordó jelöltnek 
avanzsálni.

Meg kell hogy szűnjön az az anomália, hogy 
akárkit befogadunk tanoncnak, törekednünk kell, 
hogy jó anyagot válasszunk ki utánpótlásnak, mert 
olyan időket élünk, hogyha szakmánk lépést akar 
tartani a kor követelményeivel, akkor tanoncaink 
megválasztósóban nagy körültekintéssel kell1 el
járnunk.

Ezt én részemről úgy gondolom megoldhatónak, 
hogyha tanoncainkat a nyilvános iskolák záróvizsgái 
után szerződtetnénk, még pedig ajánlatos volna, 
hogy valamelyik sokat olvasott napilapban és dél
utáni lapban tenne az ipartestület közzé egy hirde
tést, hogy o l y a n  f i ú  k, akik legalább n é g y  
k ö z é p i s k o l á t  sikeresen végeztek és akiknek 
kedvük van iparunkat megtanulni, írásban adják be 
ajánlataikat ipartestületünkhöz és ott bizonyos előre

Fisch Márkus és Sperl Nándorné
vad- és baromfikereskedése 

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

KOVÁCS ILONA
C S E M E G E -  É S  G Y Ü M Ö L C S К E R E S К E D Ö

a budapesti elite nagyszállodák gyümölcsszállítója

VI., Andrássy~ut 6 6 . Telefon 2 2 —0 6 .
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kitűzött időpontban megjelennének a munkaadók és 
kiválasztanák tanoncaikat. Ez az eljárás az első két 
évben zavart idézne elő azokban az üzletekben, ahol 
a fiúk ezen kitűzött terminus előtt felszabadulnak, 
de egy kis jóakarattal ezt a nehézséget ót lehetne 
hidalni. Az én álláspontom az, hogy a tanoncfiúknak 
felszabadulásuk előtt nem szabadna a szerződtető 
munkaadótól elmenniök más állásba, mert vagy jó a 
fiú és akkor meg kell tartani, vagy rossz és akkor 
más üzletben sem fog javulni.

Olyan munkaadótól, akiről megállapítja egy arra 
hivatott bizottság, hogy nem törődik a tanonc szak
szerű kiképzésével, a fiút el kell venni, máshová kell 
elhelyezni és többé nem kell neki tanoncot adni.

Fontos, hogy a felszabadult segédet tanítómes
tere legalább is 6 hónapig felszabadulása után köte
lezően alkalmazza, mint kezdő segédet, mert ez a 
6 hónap az az idő, amikor megtanul gyámkodás 
nélkül dolgozni.

Ez vonatkozhatna iparunk minden agára.
Ki kell hogy hasson a munkaadó figyelme arra 

is, hogy a tanoncok az ezüst-tisztítástól, a hordó- 
mosástól, a főzelékek tisztításának segédkezésétől, 
az üvegmosóstól és pohármosóstól juthassanak csak 
a felszolgáláshoz, a servicéhez. Hiába, a mi fiúink 
manapság fizetik a putzereket, hogy ők minél előbb 
elmehessenek moziba, így aztán eljutunk oda, hogy 
fiúk, akik mór 2—3 éve vannak a szakmánál, még a 
legelemibb feltételeit sem ismerik az asztal (service) 
esztétikájának. Kötelező legyen a továbbképző is
kola látogatása, hogy szakmánk sokoldalú ismeretei
ből legalább hozzávetőleg is fogalmuk legyen s 
hogy meg legyen az alap, amelyen tovább képezheti 
magát, bővítheti hiányos ismereteit.

Iparunk oly sokoldalú, hogy csakis intenziv 
munkával és fokozott figyelemmel tudunk benne zöld 
ágra vergődni. Az az idő, mikor iparunk foglalkozá
sát lenézték, külföldön már régen megszűnt és oda 
kell hatnunk, hogy ez nálunk is úgy legyen. Ne 
nézzenek úgy reánk és ne tudjanak velünk úgy tenni, 
mintha véletlenül csöppentünk volna iparunkba és 
mi is azt úgy néznénk mint egy ideiglenes valamit, 
hanem igenis neveljünk céltudatosan önérzetes, 
szorgalmas „Nachwuchsof', amely az idők során 
nem homólyosítja el iparunk történelmi tábláján 
aranybetűkkel vésett Gundel, Stadler, Glück, Walter 
Ferenc, Kommer, Illits, Palkovics, Marschal1 etc. etc. 
neveket, hanem igenis büszkén sorakozhassanak 
ezen fényes nevek utódjaiként. KERESZTES EDE.

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

szabályai" remélnek

Konyharovat
A konyha ellenőrzésének fontosságáról. A múlt

ban is rendkívüli jelentőséggel bírt a konyha ellen
őrzésének fontossága, de főleg az utóbbi években 
különös jelentőségre emelkedett az üzleti életnek ez 
a része, mert az anyag beszerzésének nehézsége és 
költséges volta parancsolólag írta elő az üzemi élet 
ellenőrzésének nagyfokú jelentőségét. Nem kell ma
gyaráznunk, hogy az üzem rentabilitásának jelentős 
része a konyha jelentőségén fordul meg. A biztosí
tott haszon egyenes arányban áll azokkal az ellen
őrzési intézkedésekkel, amelyek a konyha munkájá
nak és hasznot jelentésének szempontjából jelentő
sek. Ez a jelentőség főleg abban domborodik ki, 
hogy a konyha megfelelő ellenőrzése a helyes ár
megállapításon fordul meg. Megállapítandó mit 
jelent az önköltség és az eladási ár. Ezeknek har
móniája jelenti az üzleti hasznot s az üzem felvirág
zását.

Az ellenőrzés eme szempontjából valóban a 
konyhaüzem jogosan hasonlítható össze egy na
gyobb gyórüzemmel. Mert itt is az anyag nagy 
mennyisége különböző alakban kerül forgalomba, 
amely az értékelésnek különböző lehetőségeit tárja 
elénk. Be kell vallanunk, hogy ennek a kérdésnek 
jelentőségével szaktársaink keveset foglalkoztak, pe
dig a kérdésnek fontossága, már gyakorlati és anyagi 
előnyeit tekintve, sem kicsinyelhető.

Mindenütt azt halljuk, hogy az ellenőrzés meg
felelő keresztülvitelére kevés idő áll rendelkezésre. 
Más oldalról a személyzet elégtelen voltát halljuk 
— mint kifogást — megemlíteni. Pedig- e téren kis 
idő alatt s egyszerű intézkedések foganatosítósóval is 
megfelelő eredményt tudunk elérni. E téren elegendő 
ha megjelent szakmunkákra utalunk s mi magyarok 
sem vagyunk irodalmilag oly szegények, hogy erre 
vonatkozó magyar nyelven megjelent útmutatások 
ne állanának rendelkezésünkre. Marencich Ottótól 
az utóbbi időben megjelent magyar szakmunka erre 
világos és példákkal gazdagon illusztrálható forrást 
nyújt nekünk, amelynek eredményét kis- és nagy
üzem egyformán megszívlelheti. Az ellenőrzésben 
fő elv az legyen, hogy a vezetőség állandóan tiszta 
képet nyerjen nem csak a bevételekről, de a fonto
sabb kiadásokról is. Ezenkívül minden árú avagy 
étel után esedékes bruttó haszon kimutatása is jelen
tős, mert csak így lehet az esetleg felmerülő ok
nélküli pazarlásokat korlátozni.

Az ellenőrzés eme fontossága nemcsak a nagy, 
de a kisüzemekben is jelentős s azért ferde felfogás 
volt az, amely egyszerűen a kiadósok ellenőrzését 
vélte az üzleti haszon legfőbb biztosítójának! Az 
üzem életképességében a legfőbb szerepet a konyha 
játsza s azért a haszon biztosítása szempontjából a 
legfontosabb annak ész- és okszerű ellenőrzése.

Szinye-Lipóczi

3_B Salvator-gyógyviz
i s m é t  m i n d e n ü tt k a p h a t ó .

Magyarországi vezérképviselet:
Budapest, I., V á ro s m a jo r -u tc a  10. Telefon 22-13.
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A salátáról. A jó saláta elkészítésének titka első
sorban a kifogástalan nyersanyag-tói és a hozzávaló 
fűszerektől függ. A saláta elkészítéséhez nagyon 
finom u. n. olívaolajat vagy mákolajat használunk, 
azonkívül nagyon finom, de semmi esetre sem csípős 
ecet szükséges hozzá. Legajánlatosabb az a keverék, 
amely % rész olaj és 14 rész ecetből! áll. A sót sohase 
hintsük a salátára, hanem ajánlatosabb, ha a szüksé
ges sót az ecetben oldjuk fel. Legjobb, ha a szüksé
ges keveréket előbb elkészítjük s azután öntjük a 
salátára. Az esetben, ha a kívánt keveréket nem 
készítjük meg előre, úgy ajánlatos előbb az olajat, 
azután az ecetet önteni reál Főtt salátánál mindig 
előbb az ecetet, azután az olajat öntjük a salátára. 
Ezért meleg salátánál, mint burgonya és bab, előbb 
az olajat reáönteni sohasem szabad.

Némely helyen salátába cukrot avagy tejfelt is 
szoktak tenni. Cukrot természetesen keveset szabad 
tenni, fél liter ecethez legföljebb egy kávéskanál 
cukrot teszünk csupán azzal a célzattal, hogy az ecet 
nyers izét ellensúlyozza. A saláta elkészítése, a lát
szólagos könnyűség dacára, nem olyan egyszerű 
dolog. A saláták elkészítése nagy figyelmet igényel, 
amelyre nagyon sok konyhában nem fordítanak kellő 
gondot.

A salátát megfelelő tisztítás után nem szabad 
sokáig a vízben hagyni, mert azzal a saláta elveszti 
izét. Leghelyesebb, ha a salátát a várható megrende
lésig kosárban vagy tiszta kendőben tartjuk. Helyes 
ha túl sok anyagot nem készítünk elő, nehogy az 
kiszáradjon. A zöldsalátákat leghelyesebb közvetle
nül a fogyasztás előtt elkészíteni, viszont a hús-, hal- 
és főzeléksalátát a használat előtt jóval állítjuk 
össze, hogy úgy az olaj, valamint az ecet megfelelő- 
leg áthassa.

Nagyon kiváló salátakeverék az alábbi össze
állítás:

Veszünk 1 nyers tojássárgáját, azt 2 kanál fran
cia mustárral és 5 kanál finom olajjal összekeverjük; 
adunk hozzá kevés sót, borsot és 2 kanál tárkony
ecetet, valamint nehány csepp Worchester-mártást.

Egy másik összeállítás: 5 drb főtt tojás sárgáját 
szitán áttörjük, ezt egy nyers tojás sárgájával és 
2 kanál francia mustár és kevés sóval jól össze
keverjük. Ehhez lassú keverés közben 14 liter finom 
olajat és kevés tárkonyecetet adunk hozzá. Az 
elkészített salátát kevés metélt hagymával hintjük 
le s a fenti anyagot reáöntjük.

Különfélék
A szálloda és vendéglősipar Egyptomban. A pi

ramisok hazájának történelmi emlékei, az ókor misz
tikus építészeti emlékeivel telített földrész mindig 
vonzotta az idegenek ezreit. Ezren és ezren keresték 
fel Egyptomot a gyönyörködni és a múlt nagyszerű

emlékein elgondolkodni vágyó emberek közül, akik 
természetesen a több ezer éves történelmi emlékek 
tanító hatása mellett nem feledkeztek meg a modern 
Európa kényelmi igényeiről sem. Ezek a szempon
tok megmagyarázzák azt is, hogy Egyptomban, úgy 
Alexandriában, valamint Kairóban valóban európai 
értélemben vett kényelmes berendezésű szállodák 
igyekeznek kielégíteni a sphinxek és piramisok hazá
ját felkereső idegent. Főleg az utóbbi időben fel
ifedezett Faraó-sírok újólag az idegenek ezreit vonz
zák magukhoz. Ez a mozgalom már a múltban is a 
vendéglős és szállodásipar nagyarányú fellendülését 
magyarázza meg Egyptomban. Csodálatosan a há
ború Egyptommal is éreztette átalakító hatását, egyik 
nagynevű szálloda a másik után szűnik meg, így a 
„Gherireh Palace“ és a szép „Hotel Al Hayat“ He- 
lonanban. Viszont egyes szállodáknak a megszűnése 
a másik szállodának aránytalan fellendülését vonta 
maga után; így a Savoy szálloda megszűnése maga 
után vonta a Continental szálloda fellendülését oly 
mértékben, hogy 100 új szoba építését állították be 
a szükséges igények kielégítésére. A szállodai élet 
újabb arányú fejlődését nagyban előmozdította az 
újabb vasútvonalak megépítése, így a kairó—jeruzsá- 
lemi vonal, amely lehetővé teszi azt, hogy 18 óra alatt 
egyik városból a másikba utazhasson a két egy
mással ellentétes emlékeket kedvelő idegen. Általá
ban azt mondhatjuk, hogy az egyes helyeken bekö
vetkezett kedvezőtlen helyzet dacára, az egyptomi 
szállodásélet fejlődésének új fejezete előtt áll, 
amelyben a megélhetésnek újabb esélyeit és lehető
ségeit látjuk kibontakozni.

A vendéggel való érintkezés módja. A mai idők 
vendéglőse és szállodása valóban ritka esetben érint- 
kezhetik a vendéggel. A mai világ üzemmenete oly 
sokoldalú követelményt ró egy vendéglő avagy szál
loda tulajdonosára, hogy valóban kevés alkalom 
maradhat fenn az üzem vendégeivel való érintke
zésre. Mindezek mellett, e ritka esetben is, bizonyos 
irányadó elvek állanak fenn az érintkezés módjára 
vonatkozólag. Az érintkezésben mindig a tartózkodó 
finomság s határozott nemes érzés bizonyos előkelő
séggel párosulva társuljon. A vendéggel való társal
gásban határozott szerénység jellemezze. Nincs 
visszatetszőbb dolog annál, ha a vendég-gel való tár
salgás közben a szállodás vagy vendéglős az örökös 
ellentmondó szerepére vállalkozik. Az örökös ellent
mondás az intelligencia határozott hiányára vall. 
Viszont el kell ismernünk, hogy vannak vendégek, 
akikkel szemben határozott fellépés s az igazság- 
érzettől vezérelt határozott szókimondás föltétlenül 
szükséges, főleg olyan esetben, ha oly vendégekkel 
állunk szemben, akik a vendégtárssal szemben tü-

PALUGYAY BOROK ÉS PEZSGŐK
Központi iroda; Budapest, VI., Andrássy-út 5. - Pincészet: Budafok.
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relmetlenek s mást elriasztó modort tanúsítanak. Az 
ilyenek udvarias, de határozott alakban figyelmez- 
tetendők annak figyelembe vételére, hogy a szálloda 
avagy vendéglő nem egy ember érdekét szolgálja, 
hanem az emberek érintkezésének gyűjtőpontja, ami 
minden emberre kötelezőleg írja elő a vendégtárs 
szokásának és kívánalmának kölcsönös respektálását. 
Az az előny, ami ilyen esetből kifolyólag az elfogult 
és fölényeskedő vendéget éri, oly mérvű rossz vért 
szül, amely nemcsak az üzem kárát jelenti, de egyben 
a vezetőség s magának a tulajdonosnak egyénisé
gére, fellépésére s gondolkodásmódjára a legszomo
rúbb bizonyítványt jelenti.

A bordeauxi bor. A világ legkiválóbb bortermő 
országainak nem hiába áll az élén Franciaország. A 
híres Champagne, Burgund bortermő vidéke mellett 
elsősorban Bordeaux vidékén termő bor teremtett 
nagy hírnevet Franciaország borpiacán. Ennek a 
vidéknek kiváló bormennyisége oly neves, hogy ma 
alig tudja fedezni az e néven forgalomba kerülő 
borokat. Érthető, hogy ma már a bordeauxi bor neve 
alatt oly bor kerül forgalomba, amelyben bordeauxi 
bor kevés, sokszor semmi sincs. E  tekintetben a bor
deauxi borok izét, zamatét, illatát más borok, főleg 
francia délvidéki és olasz avagy spanyol borokkal 
való keverés révén igyekszenek elérni. A szükség
letet már azért sem tudja fedezni, mert a bordeauxi 
hegyvidék mindössze 80 km. hosszan és 10 km. szé
lesen húzódik s így ma már érthetőleg kevés ember 
van, aki valódi Perpignac, Lunch, M a s  R a c a u l e  
szakértője volna.

A Médoc vidékén egyik birtok a másik mellett, 
egyik chateau (kastély) a másik után következik, 
éppen úgy, mint a Garonne folyó balpartján és 
Bordeaux város környékén is, a Graves és Sauter
nes vidékén is. A bortermelés itt már csakis a bor
kereskedelem szolgálatában áll s már alig található 
termelő, aki régi családi tradícióból űzi a borterme
lést. Az a chateau-tulajdonos, aki a régi tradícióra 
súlyt fektet, teljesen kiválik a többitől és féltékeny 
szemmel ügyel arra, hogy termése ne keveredjék 
össze a szomszéd terület termékével. Az ilyen cse
kély számú kiváló birtok, Saint Emilionon kívül, 
amely a Dordogne folyó jobb partján fekszik, inkább 
a Garonne balpartján a Graves és Médoc vidékén 
található. Ezek között a legnevezetesebbek Chateau 
Lafitte, Chateau Margaux, Chateau Latour, ame
lyek a Médoc-borok között a legjobbak. Ezek után 
következnek 16 másod-, 13 harmad-, 11 negyed- és 
17 ötödrangú fajták (crus). A másodrangú crus közé 
tartoznak a Mouton, Lascombes, Ranzan-Ségla, Ran-

zan-Cassies, Leoville-Lascasés, Leoville-Poyfére, 
Leoville-Barton, Larose-Sarget, Gruaud-Larose, Clos 
d Etournal és a különböző Pichons, Longneville, 
Lalande és Catenae borok, amelyek a St. Estéphe, 
St. Julien és Fanillac vidékből származnak. Ezeknek a 
boroknak értékmérője a Pontét Canet bor, amely az 
ötféle crus alatt első helyen áll, amivel csak a Graves 
vidéki Chateau Haut Bison, a Chateau Campenac és 
a Pape-Clément-féle bor versenyezhet. A többi neve
zetes crus között szerepel még a Leognani, Graves, 
Chateau Olivier és Chateau Haut Baillé.

A St. Emilion birtok 7 km. hosszú, amelyet a 
filloxera 1879-ben tönkretett, úgyhogy a szőlőket 
amerikai szőlővesszővel kellett pótolni, ami termé
szetesen a bor minőségét nagyban befolyásolta.

A bordeauxi borok jóságát nemcsak a szőlő 
fekvése, hanem annak minősége, illetve évfolyama 
szabja meg. A jobb évi termésből származó borok
nál a víztartalom kevesebb, ellenben a cukortartalom 
magasabb. Az egyes évek termése között a különb
ség igen nagy, ez csak hosszú évek elraktározása 
után tűnik fel és csak akkor, ha a bor kellő szak
tudású kezelésben részesült s itt látjuk, hogy a tudat
lanság milyen károkat okozhat. Nemcsak a kezelés 
követel szaktudást, hanem a bor kiszolgálása is, 
ügyetlen kiszolgáló elronthatja a legfinomabb bort is. 
A legjobb termő év az 1911 és ezután következik az 
1893, 1895/6, 1899, 1900 és 1904. évek. A legkiválóbb 
termés 1892-ben volt.

A bordeauxi bor nagy figyelmet igényel, úgy a 
kezelésben, mint a kellő kiszolgálásban. A palack 
mindig vízszintes helyzetben tartandó, kiszolgálás
nál vagy dekantirozásnál a bor a szobatemperaturát 
kell hogy elérje. Nagyon jó benyomást tesz az a 
dolog, ha a bor régiségét a palack külső képe iga
zolja. M.

Innen-Onnan
Olasz szállodai statisztika. A legutóbbi statisz

tikai kimutatások érdekes adatokat tartalmaznak 
Olaszországra vonatkozólag. A statisztikai adatok 
szerint ma Olaszországban 8000 nagyobb szálloda 
áll az idegenforgalom rendelkezésére, ahol minden 
kényelmet fel lehet találni. Azonkívül 14.000 kisebb 
szálloda szolgálja a szerényebb igényeket. Az összes 
szállodákban 300.000 szoba áll a vendégek rendel
kezésére. Olaszország a világháború előtti időben is 
nagy idegenforgalommal dicsekedhetett. A világ-

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

Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 11.
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deleiben írta elő s a képzelt szigorral vélte hatalmát 
állandósítani s éppen a nyers erőszak ásta meg- biz
tos sírját.

Utazási megkönnyítés Svájcba. Nem múlik el 
nap, hogy ne értesülnénk olyan intézkedésről, amely 
hivatva van lehetővé tenni egyik-másik állam idegen- 
forgalmának emelkedését, az ország- látogatottságát 
fokozni. Mint Bernből értesülünk, a svájci Bundes
rat egy határozatot hozott, amely szerint mindazon 
államok polgárai számára, ahol az útlevélkényszer 
megvan, speciális vízumot létesített, amelynek meg
váltása után az idegen hosszabb határidő alatt bár
mikor tetszése szerint lépheti át a svájci határt. Ezt 
a kedvezést azonban csak azon államok polgárai 
kaphatják meg, amely államok maguk is hajlandók 
hasonló kedvezmény létesítésére, amelyet svájci 
állampolgár is éppen olyan feltételek mellett vehet 
igénybe. Örömmel olvassuk ezt a kedvezést, mert az 
határozott lépés a régi szabad utazási lehetőségek 
felé, amely nagyban elősegítője volt az emberek 
utazási kedvének.

Szállodai alkalmazott megbecsülése. Ritka ki
tüntető figyelemben részesült New. Willard, egy 
washingtoni szálloda liftvezetője. A fiatal Calvin 
Coolidge, az Egyesült Államok elnökének fia elhalá
lozott. Az ifjú Coolidge életében kiváló rokonszenv- 
vel viseltetett a hatvan évnél idősebb szállodai alkal
mazott iránt s ez a közismert megbecsülés azt a 
kötelességet rótta a csapástól mélyen sújtott csa
ládra, hogy az ifjú Coolidge temetésére az öreg- 
alkalmazottat külön meghívóval hívták meg. Szomorú 
alkalomból kifolyólag, de ékesen bizonyítja azt, hogy 
iparunk alkalmazottjai és űzői minő megkülönböz
tetett felfogásnak örvendhetnek Amerikában. Ennek 
a ténynek igazolását látjuk abban a kimutatásban, 
amely legutóbb akadt kezeink közé s amely a szál
lodaipart Amerikában a nagyiparok sorrendjében a 
n e g y e d i k  helyre teszi.

Csernoch János hercegprímás jubiláns ünnep
sége. Fényes ünnepség keretében zajlott le Csernoch 
János hercegprímás aranymisés jubileuma. A her
cegprímás üdvözlésénél résztvett az ország szine- 
java. Az ünnepélyes szent misét Esztergomban, a 
Bazilikában tartották meg fényes papi segédlettel1. 
A misén résztvett a város és a megye tisztikara tel
jes számban, a főispán és a polgármester vezetése 
alatt és a város és megye előkelősége. Az ünnepé
lyes mise után dr. Walter Gyula c. püspök, a főkáp- 
tálan nagyprépostja a hívek nevében üdvözölte remek

beszédben a szószékről a jubiláló főpapot. Az ünnepi 
beszédet mondó dr. Walter Gyula c. püspök testvér- 
bátyja Walter Károlynak, a Vendéglősök és Szállodá
sok Ipartestülete érdemes főtitkárának, lapunk szer
kesztőjének.

0

Szerkesztői üzenet
Hozzánk intézett kérdésére örömmel1 válaszo

lunk s szívesen adjuk meg a kívánt felvilágosítást. 
Az oeufs a la madriléne nem azonos az oeufs á fes- 
pagnole-lal. Oeufs á la madriléne: a zöld paprikát ki
ürítjük és 12 órán át vízben áztatjuk, ezt azután forró 
vízzel leforrázzuk és húslevesben főzzük, azután a 
paprikát vagdaljuk és egy kevés vajban felmelegít
jük, ezek után 5 darab paradicsomot leforralunk és 
lehámozunk, majd kipréseljük és kockákra vágjuk és 
gyors tűzön pirítjuk. Veszünk (kb. 6 személy részére) 
10 darab tojást, 1 deci tejjel felverjük, ehhez 25 gr. 
vajat teszünk és bain marieben felverjük mindaddig, 
amíg vastag anyagot képeznek. Ebbe a vagdalt 
zöldpaprikát bélékeverjük, mély üvegtálba dreszi- 
rozva, a vagdalt paradicsommal körítjük. A paradi
csomra finomra vagdalt petrezselymet hintünk, ezen
kívül még vajban pirított szívalakú croutonnal dí
szítjük a tálat. A tojásra vékony paradicsommártás is 
önthető.

„Legújabb különlegeségek" cím alatt értesít
jük: Marrons á la Mont-Blanc. */2 kg. nemes geszte
nyét lehámozunk és egy pár percig forró vízbe tesz- 
szük, hogy a belső bőr is leváljon, ezek után a gesz
tenyét vaníliás tejben főzzük és ezeket finom szitán 
áttörjük és 100 gr. cukorral édesítjük. Majd hidegre 
téve 1 liter tejszint habra felverünk s ezt a habot 
150 gr. cukorral édesítjük, 1 pohár maraschinoval 
keverjük. A nyers habból 60%-ot a gesztenyepürével 
keverve fecskendőzsákba töltünk és kúpalakban 
gömbölyű tálra dreszirozzuk oly módon, hogy a 
közepén ür maradjon, ezt az űrt a fennmaradó 
habbal töltjük úgy, hogy a hab csúcsalakban az 
űrből kiemelkedjék. Az egészet piskótával körítjük 
vagy a piskótát külön szolgáljuk fel.

„Szakácsinak megemlítjük, hogy A. Cocky 
Lecki egy amerikai csirke vagy tyúkleves, amelyhez 
a rendes levesfőzeléken kívül sok fiatal zöld hagy
mát használnak, a csirkehúst (főzés után) szeletekbe 
vágják és az elkészített levesbe teszik.

Gschwindt-féle főzelék konzervek'
i - е
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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. Kívánatra a legjobb referenciák 
az érdeklődő rendelkezésére állanak.

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

Üzletvezetői állást keres perfekt szakmai és gaz
dasági tudóssal 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 .

Szent István Porter Sör
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a Polgári Serfőzde

Páratlan különlegessége.

F A N D A  Á G O S T O N  ÉS 
ZIMMER PÉTER UTÓDA
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Központi Vásárcsarnok ® V., József-tér 12. szám

TELEFON: JÓZSEF 48-94 és 150 65. 4-6

K özponti fűtések, 
Szellőztetések, 
Vízvezetékek, 
Csatornázások, 
Szivattyuművek stb.

KNUTH K. SS5SÉS
BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA

L E G Ú J A B B  S Z A K IR O D A L M I  K Ö N Y V E K .

MARENCICH OTTÓ

A SZÁLLODA- ÉS ÉTKEZŐÜZEMEK 
KÉZIKÖNYVE

Tartalom : A szálloda általában. I .  A  s z á llo d a  szer
vezése 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 zé 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
gító8;, 4. Felvonó (Lift). 5. Porszívó (Vacuum) berendezés.
6. Hűtőberendezés. /V. A z  ü zem  v e z e té s e . 1. 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.


